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Przem6wienie D. Dremjera

rażenia
Warsz. koresp. "Głosu Poranne·
go" s. telefonuje:
Od kilku miesięcy gmach sejmu
zieje pustkami, nawet l·go każde
go mil'siąca nie zjawiają się posło
w'e po odbiór dJ~t, korzystająe z
usług sekretarzy klubowych. Dopiero ostatnio rozpoczęto remont
gmat'hu sejmowego, ozdabiając wnę
trze saH herbami miast i woje\\·ództw. Wszystko to na cze~ć pola
I,ćw z zagranicy.
Wczorąj odbyłaSl'ę w gmachu
liejmu uroczystość odmiett.na, amia
ncwicie przemów!cnie pana premJe
ta
W MAŁYM PARLAMENCIE,
t. zn. w klubie RB., gdzie zainstalo
wany został sp~jalny mikrofon
dla nadania mowy prze~ radJo.
O godz. 9,45 było jlIŻ pełno w
korytarzu, prowadzącym do klubu
BB. Zjawili się posłowie, senatoro
wie, b. ministrowie, b. wicemini'
strowie, marszałek seJmu oraz mat
szalek sena1u. przedstawiciele rzą·
du z wyjątkiem marsz. Piłsudskie
go i min. Becka.
O godz. 10,30 rozpoczął swe prze
mOWleme pan premier, który w
tfoilcowem zdaniu dał właśdwy na
główek do swego
EXPOSE,
cświadczając, że chce, aby go zro~trmiał człowiek prosty,
pracy na
wsi i w mieście. By~ to więc swo'
isty apel do prostego człowieka,
zupełnie Jednak odmienny od wier·
!:?:a pod podobnym tytułem Juljana
Tu~lma,
,
Pan premjer na wstępie zaatako·
wał eiężki ptzemysł, który obniżył
(,.my artykułóW ' dopiero pod naci·
skiem rządu. Zagroził również wie)
kiej własności ziemskiej, ale na ogół
w programie gospodarczym były ha
sla analogiczne do programu gospO
darczego p• .prEmjera Prystora.
p. premIer Kozłowski zwrócił się
FRONTEM DO WSI,
pozostawiaJąc ntemiły widok pośrednikowf handlowemu. Wieś 0trzymule oddłużenie, zapewnienie
popierania akcji podwyżki een zbo
Za, obniZenie cen artykułów prze
mysłowycb, a miasto, a raczej handel, otrzymuje zapowiedź walki 2
nadmiernem pośrednictwem, wzmoc
nienie akcji spółdzielczej, która
zwalczałaby drobny handel na wsi.
Obecny na po.:;i~rlzeniu klubu BB.
minister przemysłu i handlu nie rzu
eif anł jednego "zwischenrufu" w
('bronie swego resortu.
Na uwagę zasługuje również
'tstęp mowy p. premjera
O ZWIĄZKACH ZAWODO'
WYCH.
Pror. Kozlow~ wystąpił tuta.j w
l'harakterzlł rzeeznika jednolitego

Wars'z. kw, "G:tosu Poranne
go" telefonuje:
Na wczoraj&zem posiedzeniu
klubu BB. p. premjer wygło<;!ł
przem6wienie, w ktÓlrem om6wił
pracę i zami.ary rządu w
dziedzinie gospodarczej..
p. preP.rzedew..'izy&tkiem
mjer oświadczył, iż r.z~ uznał
jako jedynie celową, polityk~
płl'zystosowywania ,
me 2'Ja§ politykę prób tW6r:r.enia sztud'mej konjunktmw,
stosowaną talk szeroko i tak
bel:skuteeznie na świecie.
NapaTddej palącą :'''Prawa
zatrudnienie pll"'ZY'byw,ają
ce.go co roku okolo p6ł mUjon'ł, ludzi wiedzie tylko pn
przez wZlID.ożenie naszei wvtw6rczości, poprzez podniesbniłl naszej zdoLności produkcyj
nej, c·zyIi pr'zez zwiększenie
narzędzi pracy i wzmożenie kf,
piłalizacjli wewllwtmnej.
Stała i zdrowa waluta stano·
wi ~tÓWlI1ą podstaw~ rOZWO.lll
teJ kapitaliJzacji
JeoooczeŚinie
Sil:ale i konsekwentnie dąiŻyć musimy do 7,9
pewnielllia naszym granicom

niezbędnej

ocihrony.
Nie woJno nam dopUŚcil.~"o
osłabienia naszej obronno:i,ci.
Zapewnienie wojsIm środków
na ohronę kraju jest prostą
~olIlsek "'encją tei zasady.
TrudlJŚĆ
nwałego zrówno·
ważenia
hudżetu
w poprlŁ
dniICh latach kryzysu polega·
ła pn;edew,gzyslkiem
na cią
gi.vm spadku dochodów. Ot6i
"l)8dek ten ustal.
i obserwujemy nawet ZlWyżk~
dochodów.
W zeszłym okresie
wym na wilOSnę
mieliśmy pustki w kasacJi.
Wskutek tego caly szereg WY'"
datków był odkładany "na pó·
~niej", t. zu. na okres, w kt5rym pirzewidziane hyło aeiA·

bu"'"

gnięcie pożyczki.

Obecną sytuację

budżetu.

Obniżenie
Jeooym z eleroepIt6w, wyro'!
gających wY'r6wnani,a, są ceny. Chodzi o zagadnienie "noProf. dr. Leon Kozłowski
ź)'c" eeu artykułów przemysłowydl i artykułów
rolnifrontu robotniczego w związkach
Expose zall· ierało rowniei · mO· czych. Nożyce te trzeba zamyzawodowych, ialił się, że rQ-bicie menty polityczne. Dowiedzieliśmy
kać z dwuch stron: przez
ruchu zawodowego utrudnia akcję się, że
znIżk~ cen tował'ów, nabywarzą4u na rZez.l roJjotników, a mię
WYBORY W ŁODZI
nych
przez rOlnikJlI i zwyżk~
dzy wierszami tej troski wyczuć nie będą unieważnione i że więk cen towarów
pr~ez t~oi roJni

mOżna bylo groibę rozciągnięcia
kontroli nad związkami zawod(}wy
mi i ewentualne,\ etaty~c.i~ robotniczych organizacji zawodowych.
Burzliwymi
oklaskami przyjął
klub BB. ośwlarlczen\e p. premie:a
o koniecZ'1oś~i obniienia podatków
samorządowych i
O ZREFORMOWANIU OPłJA T
w Ubi!zpiec.l3.lni Sp()łe\~znej przez
ewentualne ob:1imnle składek.

Tak bruniał społeczny program
prezesa rady ministrów, który koI'.ietował s!():'1~ictwo ludowe,
zIt paluszloeru !)od •adresem PP~.,
b~ł rzel{~mo • rozgm_ew~ny lIa LeWlatana I zWiązek ZlelnJan.
Zwiąl~eK ziemian nie weźmie 50·
bie b:udzo tej groźby dh serca, tem
bardziej, że Vdyłtalny n;iniste~ roInic~a, p .. PoniatowskI, kto~ego
myśb w}łozył prof. KGL:lowskl otrzymał do pcmot'y konserwatystę
ziemianina wojewodę poznańskiego
p. Raczynskiego

I

grg-

Szość endecka I)ędzie zdawać egza'
min ze swoich zdolności rządzeJ6 :
miastem.
Dłuższy ustęp p~mówienia p.
premjer po§wię~ił obozowi izolacyj
nemu w Berezie KartulIkiej, charak
teryzując w odrn'enny sposób przed
stawideli' każdej l arodowooci, któ·
rzy się tam znalcżli.

P. premjer nie poruszył zagad'
nień politykl zagranicznej, trzyma
jąc stę tematów go:.podarczych, sto
sunków wewnętrznych ~ powtarzając aksjomaty wszystkkh rządóll·
pomaJowych o stałej walucie, o
tern, że armata dla obrony kraju
ma większe znaczenie, niż wszech'
światowa wystawa na Saskiej Kę·
pie.
Oczywiście dyskusji nad expose
p. premjera nie było, prócz zapew·
nienia p. Sławka, Ze klub współpra
cować będzie z rtądem dla przepro
wadzenia tego programu.

ihlidźetową

char.akteryzuje stopniowa zai;
~, a wydatkó"v oraz stabilizada..
a naW{lt nie·z naczna zwyżik.a
dochodów. Są to dane, wska
zuj~e, li; idziemy ju'ź
szybszym nilź poprzednio krokie.o
~o ł1rwałe.i równowagi

cen

ka spneda'Wlarnycli
W dziedziJn-ie cen al'ty1kuJ:6"
ska'rteliizowanYICh
.li>twierdzi6
należy powoliność, lub nawet
opór I fatalne opóźnienia w
proclesae'b przystosowtama
sie do . nowe i rzee~toŚlei ty.
cia,. Obn.i:ŻOIru) cały szer~ cen.

I

.

(Dokończenie na str. 4)

Bilet dO Kino-Teatru
,,(J\PIT01"
otrzyma każdy prenumerator, który w dniu
dzisiejszym, t. J. w
czwartek, dn. 2 sierpnia
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uderz,ł W świeio
PodtlHśmy

depesze () konfllk~ie politycmym,
wywołanym
pl'Zez pana TIll'di6 u.
Ae.zkolwiek ppadek ~aJbh)etl1
])oumcrgue'a został zaże~nany,
.ieooaikżc gwałtowny atak TaTpI'ZJeclwko
llieu, skierowany
pl'eze~owi fl·akCl,fi radykałów w
izbie deputowanych, nie p01lI)stanie bez wpływu nft
dals1JY
bieg w~1padków we FI'ane.li i
dlatego na~~ży ten
incyd'oot
chociamy pokrótce o,»ówić.
Przcdewsz. stkiem podkreśli
iż ze'~l1lnll1ie ,T al'dicu
w
komis.ii za.imu.iącej się SiJ)ll'awą
Stawiskiego, było '\V n8.imniej·
.szych szczegółacih op'l.~alcowani!
i obmYŚlonc. Wodwwi prawi('y nie roz.chodziło Slię łWyna.iJllnłe.l o wyświetlenie sprawy
Slawiskie>go. Ze względu
na
swóJ chal'akter i ]l!l'zeszłOiŚć, p.
Tal'(Ueu ~ob nie nadaje silę do
]'oli Katona. Afe~a Sławiskie~o
1)oslm~włta .~dYIłl!łe- jalko.
pl~etekst J SI'odek do 'Maku
na
mieszczmiską lewh~e na teł'elJlie
110Z8I}81'lamental'lJlym, Cel arłaku
nl~' ,

b~'ł wybitnie polityczny.

Trzeba 11 amiętulć,

~o ~asu

znajdu.le si.ę w stanie
ł"O~kładtl. Jedn,ą
z prllyczyD
mocoe/(o fermentu wśród radykałów . jest
właśnie
ulhlał
Hel'ri'o ta i kUku innych rlllirlykałów 1V rządzie Doumcl'gtre'a,
Idól'V ł)od przykl'Y'wką "rozejmu" rełlUzu.le dą~enl,~ konserWy spolec.z nej. Wśród \l'OMÓW
plllirtji Todykałów właśnie Chautemps jest tą osobą, któ,r a cleszy się znacznym
wpływem
wśr6d róŻiOY'ch odłamów
parrt.ii.
Atakując
Chlanlemps'a,
Ta'l'dieu lem samem Zilłidaje bolesny dos p8ll'tji rmidykałów.
MoŻiOa być ?J-"Zytem pewnym,
iż '.[\!lil'd!eu trafnie przewldywał
bezpośrednie skutki sw. czynu.W ga.b inecJe
Doumel'gu'4'!i1
radykałowie na czele z HerMotern odgll'ywa.ią l'olę bierną, są
oni właśclwie ezemś w N>d.7.1a.ju
władnik&w. W wypadku upadku ,~.rządu rozejmu" neo soc.,iaUsta Mlu'quet uznałby llIl
przed'WuzCi8Jle
uformowanić

przezeń l'IUltłu, i pt'eZlydent {;chrun musiałby się kontCilltować
uformowaniem .fakiegoś rządu,
koncentracyjnego z P. B3iI'tho'l~
Lavalem lub przewodniczącym
biby 'Bottbsonem.
OtÓ'~ taki
l'~ąd nie rmala:.dby nrue7J.yf.eIlO
popa'I'cla anł w łlzbaeh,
ani
poza parlomentem. Prezydent
Leb:l'UD miałby do wyboru albo oddanIe władzy 11a1'dieu, albo roqJisanie wyborów do pal'

Tardieu obawiał
daleko szkodiZłł prestiżowi parlji ' rad!
mnie.i n~'ż Herriot i .leg» kole. kałów, a zwłasUUł .le.' pl'aw~o
dzy z p3ll'tji radykałów.
skrzydła, ale zarallem pod~
szył swe własne akcje, wystaJak wilaldomo, "rząd l'lnc.imu" pozostał n włachy
btz ~wszy wwą kandyda~ na
zmian; radykałowie pozoetali polltyc~nego wodza ,Jljałej kow l"Ządz:ie obok Thlrdieu, p:1'zy- muny" niełyłko IIJO terenie par
l'zekają4; iż wylC!i.l ągil1ą
k(Wlle- lomental'nym, looz ł na terenie

kwend0 z postępowania Tal'- p0Z8,parla~YJłD.
Jest przytem ~ dIlaralldleu dopiero
w paźdzjerrdku
tery8ł'yCżlrą, Jt dla 'GI!d~.
,pode~ kongl"esu ~rty'jnego..
sw~ celu ,'IlBlr'dłeu . . hył
Swem ~llni'CtDl rady- się zgoła s tern,
lJe ~
lamentu. Jest: p1"~ IJ'Z8ctlą
mO'i;liw~ iż 'l'ardieu dąży
do kałowie. 7JaSiada.iąey w rząchle konflikt w ~hwłlf, gdy: mIoIsttw
j)(}umC:l'g'Ue'a je5~ raz podprzyśpie'SlZemal wyiI:JoOOiw
do
SikarOO. poof. GermaIn - Markireślilii, It są jakby " wi~lm&
tin lansował
~
WIł
izby, Cibeąc wykoo.~ystiaIĆ ro~ar
mi" gabinem, Fetment w paT- wnęthną. Lał!wo 80IbIe wyobrJJ..
d.iasz WBród radykałów, posłu
tji został w7IIIIOŻOny, ~ 'tern sa- zić. com uzyk podn108łabJl t.
~.iąe silę za'r azem t. zw. wspÓI.
mem
powięk:szą si-ę
wpływy
zw. wielka pr3lS8, .~by IM
/Dym fll'oute.m sOCi.l91Jistycmo .seoo8j0nd8tów Bel'gery i Cude- postąpił nie ~dleu, a jaIId'
komunistYCZtnym ~\ako stI'lDSzalDeta. Paritji ~Mlytkałów . ~
lewłoowiee.
kiem,
rozłam,
W każdym razie II po".teayu..
Lewicowe
Ol'gany prasowe
Porsżklę mdykałów Tardieu kll s radykałami lI'ąrdłeu wy...
radykał6w domagały sie ustą
pieni/a Ta'l'dieu. LeClZ prawico- i .iego 'Z"Wolennicy nie omie8tZ- szedł zwycięsko. WaIkla 'WIpl'llW
wy mini8tet' bez teki
c-hętnie kJa~ią wykorzyst:tć przy pomoey cbie nie .leM 8końcmn~
ale
w'8zelkłdI
demagogiic.myoo
środ
pozycja
Herrrota
ł
towarzyszy
g()dził się na dytta.is;k. pil'zew1du
jąc, iż tem samem r,.leeliJałby ków.
ole jest do MJJdir~
Z. Y. ~
się }·ząd Doumergue'a,
~o
·Tardlieu ołetylko IIłOIełlO za-

U.
·
mI e II:II ,

enl Hindenbur
r
z
Jest otoczonr w Meudac wiern,mi mu
Aelch,wehr,

fi od t.
zw. dni lutowych na~ląpiło we
Francji swej40 l'odzaju zawi~·.

sze.nł h~ł4',~ln~!!ci

sformowan, wSD61n, fronl socjalistyczno-le munistJcznr

oddziałami

konstytucyjparlament 1:0przestał byd ak~alny
sl~ł pozbawiony $lWycb pret'o-Hitlerowski plan uwięzienia względnie zgładzenia
gaływ j żyde politycme
rozSposób mianlOwanlia 'Przez Hitlerowi )tkieko}wietk , trudno- cjaJ:nego ł dJokia~iO ~a'DU \ lk.t.y\towal'lDJ ~
gl'yw~l się glu.wuie poza ścia
jJ'l'ezydenta Rzeszy von Papena ści p.rzy rozstrzyganiu SpTa w wo.~skowe~o,
wyiklu<lza)ącego
Nawet Hil\\l.
--Jth&.łt w
nami izb.
lD8 po.na po~la niemieckiego w Au· państwowych.
Li:czo'n o
się wszelkie ni'espodzian\kt. W tym te.t Ghwlllt IPO~
nieba rdzo zaludnionym o'k!ręjglll WJi,enie ~ydenta aiz6'szy sl:I.TRlk to łatwo było 'P,rzewł- strji wyraźnie wskazuje
na z tern, że' ,.nazi" knują
plan uwięzienia Hin.denblhl'g.a, Prrus WlSdrodnilclh
musraiłY'bv ne.ł ~hrOOlJl 1'8 1łIron~ Re~"
dzieć "rząd roltejmu" oznaczał dość ostre,
byIĆ skon(,entrowRlIle .sillme for- wehry, "dyt k.rułda ł1nterpelacja,
wz~lr.dnie ~ł8dlten~a ~o,
wy~J'aJlą 1)J'!lIwicy. która też 'tV scysje i nJ31pr~ie'nje stosunków
RełobIIwebIrY.
przY'cze11l "tV tym wypadku rze· nlacje narodowo - socjalilStyc:z- jego u milnli8tra
wh'lu kwest.iach 'P'I'zep]'owadzt- pows~ające od czasu d~ czasu
na:poty!ka na t'r:u.~
ozą Goebbelsu hyłohv stworze- [le, Qraz poUc.ji, a.bv
la swe postulaty.
pomIędzy Hłndffi1bUl'~u',m a
~hIra powołu,~ ałie' I1lWPe Dl
nie now-e.1
"l-egendy bohater pokOill8!Ć wojska przybocme
Hith~l'em.
.
Hindenbul'J(a w Neud~ek.
~lne ~ BIin~
sIkiej".
Nie mogąc liczyć
na ,~
Zwraca to j.ednoczc.'Śinie t1Wl.lPremjer
prusk,i
Goerimg
pró~
Celem
tych
kllowaii
byłoby
stNl1'11H\iny" pa'1'lamcnt, skrajna' ,qę na daleko idąlctj. osobistą oplr.zydz1el!ić
W 'i,ereV óbsza.rnfey ł ~ła
jedynie umocnienie rezymlU bru howoaA: Dl1edalW1IllO
lewica - soc:,lalłiśei i komuniści cbronę, przy~otowaną zaWCZd- natnych koszul,
pr'ezyde-ntowi Rzeszy dla oc!hro- ptuska, byn,a1jmn1ej .nłe~.
- WIICS71de sformowała t. zw. su i rQztoczoną
Z ty>ch wz~lędów .iUlz w ma- ny oso'b1SJteJ zamiast wojska, zu.jląj żadnego niezadowolenIa
fOT:lua.cje
S. S.
Z pOlecenia z takiego obrQtu spTaw. ~ ..
jedyny front.
nad pr'czydentem Hhule.nbur- ju nastą'Piła
konceuk'llc.ia wo.\sk w NCQ(lcck. Himde nburgu, spotkał się w6w- cilwnie, s ą'Siedz,j, Hiilnde~1
giem przez Reieh~webl'~.
Otóż Ta]'dieu wyraźnie d.ąży
Olde.tJ.lbiuI'lgiem - J·l tn.
Po wypadkach
30 czerwca czas z niemilłą odprawlłl, gdyż z VOIl1
ku temu, by frontowi. soe.ia.JiW okolicach rezydenc ii Hhl- fakt ten ujawniono , nic czy- w odpowiedzi oświadczono mu, schau na czele, mająJCJi swe ~
styczno
komu,nistyC7Jnemu denburl'(a, w 'majątku Neudeck l1iąlC tajemnicy z tego, że
w żoe Neudeck posiada do8'l:ab~<l'z- siad~oŚici w pob1liżti Neudeck,
przeciwslllliwić
zjednoc,z ony z.najdujq siQ obecnie w stałem Neudeck skoncentrowane
i że Reichswehra M1l.ią si~ m bezpiooml~ nM
~ą na. Qblronę
pogol'owiu dwa puHd wiernego
o ochronę
gdziekolwiek w Niłemcr;edh.
fl'ont ,,il1.8J'o(lowy", któr~by był wojska, zadanie który,ch pole- dwa pumd Reichsw.ehl'V. jeden sama troszczy się
Wiedzą oni dolJrze, te na ~
hlsph'owany t kierowany pl'Z~z ga .i'edynite na zapewnieniu na· 1. dywizji wschod1nio - pruskiej, sweg,o najlWy\ź,szeP''? zwierzlCooi·
\,...
wyspie -prezydent9J RresaJ1 R8~
drugi stacjonują\cv zwykle n ks,
politycznyCh rzeC1mików W'i'el- c·z e1nikowi p.altslwa osohd.slt ego PiOtl1l!Ot'zu, prrretranspol'KlOwany C1ilUl'ue $ztafe'iy oelJwoune. któ- nuje niepodzi'eLnłe .Jego dykt'a.
kie~o kapitaln. Dla osiąguięcia hezpieczellstwa i SWobody.
k1t6reJ
okrętem do Prus \V schodnidl.· ,rlC wymaszerowałyby w kierun- tura, pod s'k.rlzydłami
tc~o c,e lu trzeba unicestwić
w
J ut w maju r. b. na jhliższe Oddzia{y z,na.~dujlf.1 się
ku Nelldeck, byłyby prrrez
ZiIlajdą zawsze ObrOIIl~.
Ostałdowómprezydenta Rzeszy pod be~pośrednie1U
Rei, Clhswe~ę rozbro.ione
nie wi.adomości, ktÓlre na~
zarodku ws~elkle dątenła da otoczenie
lwem pf'ezydenta RzeSizy,
i na wypa.dek stawienia oporu, s~y z Neudeck o 7lb1~tająJCej.d4
zl'oallizowanła
t. zw. łI',zecle~o zdawało sobi.e sprawp. z tego, że
nal'odowi - socjaliści Dla dany który parokroLnie już odebnł potl'l!llktowane jako oddziały po katastrofie - śmierci H:Lndel1frontu, którego podstawą była syf(ual nie c.ofą oSie przed usu- od nich defiJIadQ. FOTID cje woj Wlstaiicze i jako takie, wzięte burga, ka.żą przY'Pusroz,alĆ,
te
by part.ta rsdykiałów. Jak wis- nięcłem Hiud:embu~1l gwałtem skowe rozmieszczone są
na w niewolę. o.to energi.czma od- rycbreo "łwlm-dtza 'Prezyd~~
'domo, part ja ta .tuż od dłUŻ'S7Jc- na wypadek,
gdyby uczynil z~nlku w Neudeck według spe- powiedź z Neudeck, która po· p,a,dnie.
uCl. Faktye~Ule
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Drand· KinD
Poowątek

o godz. 4.30 pp.

Bai.' dni następnych!

Sensaoyjniejsze,

nj ~~

"Ludzie podziemi"

Potf)żniejsze, niż "Wielkomiejskie ulice"

KLUB D EII E PlI\ n' \II
Ż

Najnowszy przeb6i prod. Paramountu p. t.

Wrolach

ułOwnuch:

Clive ro ki George Raft oraz Helen Vinson
Nadprogram: Najnowszy tygodnik Foxa i Pata

Dzii premjera podwólneeo proeramu'
Pierwszy raz w Łodzi!

Pocz. o godz. 4-ej

Na

piel'wlśzy

seans mleJsea

od 54 gr..
Sala mechanicznie

wentylowana.

I.

Nil

II. -

fantazja oparta na arcydziele słynnego dramaturga Kentona.
Wspanialy romans komedjowy.
WlIlkan tempe>:arnentu! Hulaszczy tryb życia

WłAMYWACZA

"H elOGlg l'Iilojc:j"

pikantna lebe Danieis
wytworny Ben Lyon
emocji dramacie sensacyjno-awanturniczym

KOC

-

Urocza para kochanków
jako panna słuz 8toa
jako wła.mywa.cz w pełnym

Tajemnicza !lw!lntU1'niaa... Miłość wlllmJWI!CIIl... Ż/ld.lD brylant6w ...
Ucienk!l prl:ed blofeln łyda... Kochankowie wopalaoh ...

Piękna

!JISIE;CIA DE

BARGF~ NI

01 ś n.iewa, bawi i 2acbwyca PAUUNA STARKE,
jej akSa?litn~ ciało i piękna postać mvodzi \vszystko

u"""'4

!r.

~11

Rz
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ltekat·zł! spodzifwają li~ kil_asirołg

lada

nI

ł!hwłla

ak \tV Neudeck odc-ętyod Awiata(!!?)
uległ

BERLlN, 1 sierpnia (tel. wł.) - Stan zdrowia prezydenta. Hindenburga
w ciągu dnia tak poważnemu pogorszeuiu, że według wiadomości s

godz. 19-ej, siracił on już przytomność.

Tętno

jest coraz słabsze.

Z Neudeck donoszą urzędowo o złożeniu praed poł~dniem wizyty przez
kanclerza Hitlera, który w imieniu swojem i narodu życzył choremu prezydentowi powrotu do zdrowia.
Według wiadomości z miarodajnego źródła oprócz kanclerza Hiilera, który pol~cial samolotem, udali się rzekomo do Neudeck prawie wszyscy
członkowie

gabinetu Rzeszy.

BERLIN, 1 sierpnia (PAT) Po ostatniej wiadomości w Rprawie stanu
turowia prezydenta Rzeszy podanej o godz. 20-ej a wska~ującej, iż agonja
się rozpoczęła. że

2iadnej

już

niema nadziei na uratowanie prezydenta

i że w każdej chwili liczyć się należy ze zgonem, nie wydano tadnyah dal.zych biuletynów.
~ 'iemieckie biuro informacyjne zaprzeczyło stanowczo wiadomości rozpowszechnionei o godz. 19 przez amerykańską agencję Hearsta, donosJlącej O

śmierci

prezydenta.

Krążą pogłoski, iż

zgon

marszałka już nastąpił.

v\-oJług informacii korespondenb PAT, po\wierdzonej półurzędowo, kan-

ckrz powróci! do Berlina. W kancelarji prez. Rzeszy Igromadził si~ cały gabinet w komplecie, obradując pod przewodnictwem kanclerza.
Ostntnja wiadomość o agonji prezydenta nie doszła do wiadomości ulioy.
Grupki ludzi zbierają się przed redakcjami d:iienników, dopytując się o
ostatnie biuletyny o stanie zdrowia marsz, Hindenburga.
BERLIN, 1 sierpnia (PAT) - Urzędowo potwierdz ają, że aziś o g. 21.30
w kancelarji prez. Rzeszy gabinet pod przewodnictwem Hitlera.
Z przebiegu obrad nie ogłoszono żadnego komunikatu •
zebraŁ się

•

ciorys

BERLIN, 1 sierpnia (PAT) - Poseł polski przy :rządzie Rzeszy min. Lipski udał się dziś w godzinach przedpołudniowych osobiście do kancelarii prezydenta Rzeszy, informując się o stanie IIdrowia marsz. Hindenburga.
BERLIN, 1 sierpnia (PAT) - W myśl poprawki, przeprowadzonej w
koustytucji niemieckiej z grudnia 1932 r. na wniosek ówczesnej partji narodowo-socjalistycznej przechodzi zastępstwo prezydenta Rzeszy. w razie jego
śmierci, na prezesa najwyższego sądu Rzeszy w Lipsku. Obecnym prezesem
najwyższego sądu Rzeszy jest dr. E. Bumke.
ZMnaczyó jednak należy, że pełnomocnictwa, udzielone gabinetowi kanclerza Hitlera 24 maraa 1933 r., npował niają gQ do uchwalenia ustaw, zmieniających konstytucję. Pełnomocnictwa ta rozszerzane zostały nieograniczenie
przez Reichstag w dn. 30 stycznia :r. b. Pełnomocnictwa te nie pozostaną n~i
prawdopodobniej bez wpływu na ustanowienie ewentualnego zastępcy na sio.nowisku prezydenta Rzeszy.
BERLIN, 2 sierpnia (tel. wł. Głosu Porannego). Godz. 2 min. 15. Agonja
prez. Hindenburga trwa. Jedvnie d%ięki niezwykle zdrowemu sercu zawdzię
czać należy, ~e prezydeJilt jeszcze żyje. Przy ło:ilu umierającego dyżuruje pi~·
aiu lekarzy i najbliższB rodzina.

o gOdz.

3

min.

\

noc, redakcja "GIOlU Poranne90U w lodzi Dołącz,ła lie telefonicznie z Neudecle. Tamtejsza stacja zamiejska otrz,mała jednak Dolecenie z
zamku Drez,denta, abY nikogo nie łączyć z centralą Dała
cu. Jak nas inf.rmują o godz. 4-e;, zgon Drezydenta naSlilPi lada cbwila.

rszalka

30
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Paweł von Hindenburg pochodzą II powraca do Hannoweru, gdzie
Za kanclerstwa Brueninga lUn- zydeota Rzeszy. Wówczas przywód podczas gdy kontrkandydat Adolf
ey ze starej rodziny szlachecIde} rozpoczyna pisanie wspomnień, wy denburg jako prezydent przyjmuje ca niemiecko - narodowych Hugen· Hitler uzyskał 13,400,000 głosów.
Po ustąpieniu gabinetu Bruenin
urcdzit się w rOKU 1847 w Pozna danych w rolm 1920 pt. "Aus me~- na audjeucji poraz pierwszy 10 berg wraz z Hitlerem odrzucają pro
niu jako syn oficera niemieckłegl). nem Leben".
października 1931 roku przywódcę jekt ponownego obioru marszałka ga w maju 1932 roku prezydent
Wychowanie otrzymał w korpusie
Mimo pOdeszłego wieku marsza partji narodowo - socjalistycznej Hindenburga na prezydenfu. Hfn- Hlndenburg przyjmuje ponownie

l-atletów, poczem w roku 1866 wstą
pil do wO,iska. Brał udział w wojnie
Jl~U~~O
austr,ackiej. ~ w woin1e
memlecko - francuskIeJ,
walcząc
111. in. pod Sedanem i Paryżem. Z
~i:yllllej służby wojskowej wystą·
pił w roku 1911 i osiadł w Hanno·
werze.
Po wybuchu wojny światowej,
~dy Rosja
wkroczyła
do Prus
Wschodnich cesarz Wilhelm II powołuje generała Hindenburga do
czynnej służby, powierzając mu do
wództwo nad armją niemiecką na
wschodzie. 29 sierpnIa 1914 roku
Hindenburg odnosi zwycięstwo nad
wojskami rosyjsldeml, wa1cząeeml
pod dowództwem gen. Samsonow8
Prusach
pod Tanenbergiem
w
Wschodnich, następnie w połowie
września tegoż roku Hindenburg
osacza ('ofające się wojSka rosyj·
skie nad Jeziorami Mazurskremi.
27 listopada 1914 roku Hindenburg
zostaJe łE'ldmarszał·
mianowany
kiem. W roku 1916 Hindenburg
mianowany został głównodowodzą·
cym nad całą armją niemiE'cką; Idę
rując walkami na froncie zachod
nim buduje słynną linię obronną:
oar.waną jego imieniem.
W roku 1917 prow:ldzi walki we
FlandrF, a w rolm 1918 rozpoczy·
na ostatnią próbę przełamania fron
tu koalicyjnego na zachodzie. Po
nieudanej ofenzywie w Szampanii
front niemiecki pod napor~m kontr
ofenzywy wojsk sojuszniczych załamu.te sIę, Następuje odwrót armji
niemiecl,ie.t na t. zw. linJę HinQCil.
burga ł zawarcie przez Niemcy 2:'a·
w;eszenia bronI 21 Hs1opa(la 1918
roku.

-

Po abdykacji i uciec7ce cesarza
W;lhelma II i wybuchu rewolucji

Niemczech, Hindenburg obejmu.le dowództwo nad armją powraca
.ią~ą do krai'l t przeprowadza .iej
dem bilizae,ię. W połowie września
1919 sl;;Ja:la 113c'!el'le dowództwo

lek Hindenburg występuje jako
kalldydat prawicowy w drugich wy
borach na stallowisk~ prezydenta
Rzeszy w roku 1925 I w~-brany 1.0
staje na tl) stanowisko, otrzymując
przeszło 14 i pół miljona głosów.

Ko

denburg zgadza-sIę wówczas w cza
sie nadchodzących wyborów postawić ponownie swą
kandydaturę i
10 kwi.etU!;l 1932 roku zostaje ponownie obrany prezydentem Rzeszy, uzyskując 19,300000 głosów

Adolfa Hitlera. W roku 1932 kanclerz Bruening rozpoc7.ął konferenie z HiU~rem i .przy~ódcą socjał
demoliratow Breltschet.lem w spra
wie przedłużenia kadencji marszał
ka Hindeuburga na stanowisku pre

\C
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Katastrofa samochodowa na przejeździe kolejowym

NOWY YORK, 1 sierpnia (P AT) - Konsul gen eralny R. P. w Chioago, dr. Zbyszewski
uległ ciężkiemu wypadkowi samochodowemu. Maszyna konsula Zbyszewskiego została zmiatdżo-

na
j
, 'd '
l'
"
. przez poc ąg na prze]ez ZJe ko eJowym pod NIagara Falls. Clężko rannego konsula przewieZlono do ~Mount Saint Mary Hospital". Konsu] Zbyszewski ma złamaną prawą nogę w kolanie,
złamane lewe. b~odro i ]e~y oboj czyk. Pozatem uległ on licznym obrażeniom i kontuzjom. Lekarze zapeWDl8]ą, ze ŻyCIU konsula Zbyszewskiego nie grozi niebezpieczeństwo, o He nie zajdą
' lepszym Je
'd na k raz 1e konsul Z b
'"
.,
P owl'kła'
ma. Wna1
yszewskt
będZIe mUSIał pozostac w szpItalu

3 miesiące.
D N'

olagara

F

.

alls WYJechał p. o. konsula generalnego w N. Yorku, konsul Kwiecień.

. ipa

al~ wgdział

Z \Varszawy donoszą:
Do kancelarji marsz, Piłsud
skiego wpłyn<:ło obszerne pOJ3
nie powstaiica z roku 1863, 8jletniego Ghaima Patszta .~na, za
mieszkałego w GhmielniJ.m
w
województwie kieleckiem, w
którem Patszlaj'll prosi marsz.
fi:\sudskiego o pomoc i opiekQ. :?atsztajn, powołując się n~
swój udz,iał w powstaniu sty'Cz
['iowem, pisze, iż jedynego syna stracH w czasie wojny św:a
lowej, Że znajduje sie obecnie
w ci<;ż,kich w.arunka·ch mate-

i I

f§igń~ki nl~

I

o u.

_.

Osła tnim uroczystym aktem pal!-

niwowym, w którym b~erze udzla1
prezydent Hindenburg jest otwaf'lo
cle nowego Reichstagu w Poez(f...
mie 21 marca 1933 roku. Pozatem
prezydent Hindenburg wziął udział
17 lipca 1933 rolm w uroczystościach u stóp pomnika bItwy poCI
t:~rigłikaiów Tanenbergiem.
Wówczas premJer
natychmiast
zawiadomiono Pat- pruski Goering wręczył prezy'ilent.
E-ztajna. Na te,l zasadzie wnuczłd w~ Hindenburgowi dokument daror
Patsztajna przyjechały do Warsza wizny majątku Preussenwald w Pru
wy, b~ stąd udać się w drogę do sach Wsehodnkh "po wlec:zne ~••
&y feldmarszałkowi Hłndenb'urgowt
'palestyny.
i jego rodzinie".
Wynikły jednak nieprzewidziane
trudności, gdyż okazało się, że Pal
sztajnówny nie posiadają t. zw. cer nabożeństwo
iyfikatów, które wydaje centralny
wydział palestyński w Warszawie.
BERLIN, 1. 8. (Tel. wl.l - N.
Poniew;),z prośby i starania nie po
uroczyste
m requiem ku czci zamorntagly, zrG~pac:zone wnuczki wysła
dowanego kanclerza DolJfussa obee
Jy telegram do dziadka, by natych- ny był wicekanclerz von Papen,
mi::st przyjechał do Warszawy i o- który reprezentował kanclerza Ht.
sobiście interwenjował.
Uera.

i
dal

rjaJny<:ll, oraz, .że posiada trzy
wnuczki, klóre nie mogą wyj,j(zamą'ż, gdyż nie ma dla nich
posaj:!u. 'V zakoI1.czeniu swe,;{o
podania Patsz-tajlll prosi, b "
f.'arsz, ,Piłsudski ułatwił wnurz
i cm wyjazd. do P,alestyny na,
wet hez posagu.
Kancelarja osobista marsz. Pił6udskiego skierowała podanie PatGztajna z przychylną opinją do mi·
~1isterstwa opield społecznej.
Ministerstwo w krótkim czasie
wyjednało 80-proc. zniżkę na Iinjach
okrętowych i kolejowych o czem

Hitlera jako przywódcę partJi narodowo - so.~iaUstyemej,
który
przyr:t;eka wówczas tolerować no-'Wy gabinet kOllcentrac.11 narodoweJ
pod kanclerstwem VOlt Papena. W
końcu 1932 roku Hlnde'lb\<rg przyj
muje ponownie Hitlera w sprawie
rekonstrukcji gabinetu Papena i od
rzuca wówczas żądanie Hitlera oddania mu całkowitego kIerowniclwa rządem i pełnej władzy w patl
siwie. Po ustąpieniu gabinetu pa.
rena w listopadzie 1932 roliu prezy
dent Hindenburg konferuje % Hitle.rem, oci.rzucająe iądanfe udzielenia
Hitlerowi pełnomocnictw dla utwo
rzenła rządu prezydjatnego. Dopie.ro po ustąpieniu przejściowego ga"
binetu ge!L SchJeichera Hlndenburg
zgadza się po długotrwałych rokowanlach na utworzenie gabinetu,
na którego .czele stanął Adolf Hi..
tler. Stało sle. to 30 stycznia 193'
r k

iz

I

" I

'..
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ialobnB

w Berlinie

nale!y wpłacat
na kontą PKO 63.115 I 60.602

•

..Vln.

IDOSe

wystawiona na nie-bezpieczeństwo.

Konsekwencja z jaką pil'Zes·i:rzegamv
zasady stałości Wi8luty
HO ZNACZENIA, OD WYKOwywiea:a dodabni wplyw 00 aNANIA KTÓREJ NIE
parat krredytowy. Na~'a ill1tStyODSTĄPIĘ.
bucja emisy.jna, Bank Polski,
wykazu.jąca wysokie
p<>krycie

Zatrudnienie
..

bezrobotnych
.

złlotego.

Prawddwy

Trzeba będzie kontynuować

ukcję

doraŹllego załlrudmenia

trudności.
Następnie p. premjer uzasadni'ał koniecZlIloŚiĆ rO·z!porzl\dze ·

nia

ttbezpłe-

.
(!tl.eń społecznych.
Koszt tych' ubezpieczeń ogro
IJ1nym ciężarem obarcza c.al.i
świat pracy w Polsce.
Dziś
obowią,zująca
usta,w a
~calenil()twa usŁala składkę łącz
ną w wysokości 11,5 pł'OC. wy
płaty zarobku
na rzecz ubez-

ni.eczenia
choroboweRo,
od
wypadków i emerytalnego. Do
tych procentów dochodzą opla
ty, ścią,gane z p.racown~k6,w na
rzeez fundus1zu pracy oraz oplaty na rzecz funduszu bezrobocia.
Suma rocznie ści~anyeh SIkIadek, preliminowana na rok
bieżący wynosi około 350 miIjonów zł.,
a duże braki ustawodawstwa u
bezpieczen1owego odczuwa na
własne.i skórze zf,6ra. 1.500.000
ubez1>ieczonych.

])Tezydeniba, Rzeczypos.poli-

uruchomiło tei
na rok bieŹląK;y, *~ło 300 ' mi· o wlerzyteluościaoo w walu"

tach zagramc.mych.

\jonów zi.

OŻYiW"~ać się zaczyoo: działa)

Ze

ność

sprawą

kr~dytową

~

inwestycyjna prywatna
si~ nł81j§clśle.i oddłużenie roI ·
twluzc·laJ w dziedziJn-ie budo.nictwa.
WIIl.ictwa, mieszkaniow~.(). N.ie moima .iednak w .iedncf
Plrzy w5p6łudziale środków pu
bliJcznych, uruchomionyoh na
cele f,iIIl:tnlSowania bupoW1Dietn
w ~'-..poda!l'cze
I""'U\6JV&.UU
e
"..,..,.
'
twa mies'zk.ani()w~o w rumie
Polskl
W
roku
1933
nastąpiła
około 40 miJ1j. zł"
1)rzebud0iW8ne będzie w sezo- oi~a~ Iecti wyrama popl"3wa.
nie bieżącym około 120
w'!lkamiik wydobyda w-ęglll
miIJ. zł.
stale się POd'll'OIS'ł. Tałdż wska.
tni:k produlk c.ji surówki :żela1.8
Kapitał
Eędąc
zdecydQwany tepi~ podniósł się w stosunku do
wS'zeNde szkodliwe przejawy, roku ubiegłego z 4U do 57. Zanie mogę dopuścić do tolerowa mówienia prywl1me na produ\
nia pewnych poczynań repre- ty humkze wtZrosły w roiku
zeJłtaJ)łów nłektó.rycll Il"UP ka bieżącym o 48 plOC. w poifÓWIllanilu z l'Iokiem uibiegłym.
pMału zag.,a~~ :w
Nlilezmie,-nie ,:,.haTalkterystyt:l
Pol8ee.
nv
jesł pozatem
01*ieil'WUjemy niekiedy: n"arzuwzrost
zu:iJyda enerłlfi elek..
cenie dyspozycji,
godzących
bezpośrednio i' wysoce niekor.zy.stni.e w iJstot~
lpłeresów
prz~d.skbi'O'l'Stw,
Jeoo" & t~h S!lYl'8W iesł klę-I
zbędne obdąiJenie dostaw 110.- ska -powodzi.
Trudno sohie
ł'OWCÓW I matel'jałów pomoem wać sprawę z rozmi"rów spuezych nadmlemymi k08Złm:pł stoszenia, jakie powódź UCily··
llIila. Są< OIIle jedn.ak bardzo p~
kle- waŻlIle. Bez przesady; mOIlina
chyba powiedzieć, że
wylgÓrowanyclh kOS'zlt ów
ł'k
• •
......
...L'
(~JIleJ ez......o .pomocy re~.niemej ,t. d.

płas'zcz.yźnie traktować wszys~ ·

kich właścicieli gospodarstw
l'(llllly<,h.
nie mo~ę bowiem uznać z.
wskazane S7JtuC!ZDe ntrzymywJI
nie tyeh właścicieli. którzy zna
leźli się
w trudnych waruu ;
kach nietylko wskutek ~a·
mania si~ konjunktuł'Y.
ale i z własne.l winy.
Ani skarb, ani społ~eństlwd
polskie n ,i e majll~odków UilI
podtrzymywanie tego rod:z,,1u
bankrutów.
Wiemy p'rZeciei., że na s ' lIlacj~
tysięcy
gtOspodarstw roJmiYCh
potrzeba
częstokroć
mniej
Śirodków i ofial, n~ż
na sana.
cję iedneg'o nadm~ernie zadlu'
żon~o
w,iellkiegQ wł"aści'Ciel'
ziemskiego.
Własność ziemska ,ired.IWII I
wielka, nie będąca w stani.
wywiąrzać się
norJDlalnle M '
wszystkich zobowiązań~ a ktt.·
ra b~e 1l7lllana m nadmiernie zadłuroną, musi poddal
się pl'IOcesowi likwidacji.

PODraWa gospodarcza

zagraniczny

1

try"-e'
• '-UH J,
w roku bież~ym
10 do 18 proc. w stosunku do
posrezególny.ch miesięcy roku
ubieglego.
To też dotychczasowa pol.iły,
ka gospodaroza Polski oraz od
pO'1'llOŚĆ
uhogiegt<> społcczeń.
stwa polskiego wobec kryzysu
WYlIlOiS'ZąjCy

wywołały

nl~ewątfplLiwie

\vzrost szacunku do nas, Jałto
narodu i państwa, ł przyczyuł
11' się w pewne.i mierze do
tych powodzeń, .takie osiągn,ęla w ci~ lat ostatnich 1I1Ia~
polityka zagraniema.

Kieska powodzi

pośrednletw~!..~bsłułcl

wiem nieraz do
zapisywania się
w szere~l
związku obcego mu ideologicznie tylko dlatego,
że dany' Kapitał ?~, k!Ó1'Y chclałb'r
zwi.ą~k w dlanej braMy uzy- pra'C~wac u ';las, .lak w kohm.ji,
skal np. monopolistyczne staQle ma niC w Polsce do
nowisko przy obsadzaniu wolroboty,
Qych miejsc pracy.
Stąd też ta cią~ła płynmość
• •
sloSl\ln'ków or,gan~z'acy .iJnY'Ch.
Z upływem !bieżącego roku
kończy się kadencja w i7fuach
prz>emysłowo
handlowych I~
w niedługim c,z asie będą rO'lpi
Przy obecny·m niskich zarob- sane
kach robotniczych ciężar uhe:z wybory Dla nowy okres I)-letnl.
pieczeń społecznych jest staNale-ży solbie życzyć,
aby izby
nowczO za wysoki.
przemysloWlO - halJlillo.w e wyRzuca się w oczy przero'Sl!: apa chod.z.ąICe z nowych wybOrów,
mtu admi:nistracyjlnego, wadli- ~kierować IUl włalŚciwe tory.
wy. a kosztowny system reje- Dlat~ też porzywiąJZu.tę dU7A}
stracji i k<onJ\;roli, w!l.'eszcie da w~gę do
organizacja świ.adczeń ustawo- osrob~tydh kwal1fikaC!.ii C7Jonwo nie dostosowana do realków samorządu gospodarnych moi!liwości filllansowych
CJ;ego.
Ułrzymujemy
ogroIDlIlą InstytucJę, z której nikt nIe it"It
zadowolony.
. A przecież do'piero niedawno
DotyICJbczas'o wa akcja pota·
wł'oz.~li!śmy niemalY1 W'Y:s\ialek
wykształcił'ł
plf7V opracowaniu i uzgodink nienia pieni~a
t-endencję, która ko&zty kredy-'
n~u w s e j!lIl i e t. zw.
tu w P{)lsce zlbliiża w "powalustawy scaleniowej.
Ustawa zespolił1a w!p·rawdł:'; -llym jut odłiamie aparatu kreubczph~';zenia, lecz ich bytnaj dytQweR o do stawe'k za~il'atJ.li('J.
Dych.
mnie i ni~ us-prawnila.
W pełnem Zlrozunllooiu pO'
Rząd zdaje sobie WIf·awę
.(.
tmeby potegowania kapiłaliila
koniecznoścI
g'l'untowneJ re~.ii te.. ustawy, cji,
siega.iąoo.l do rewizji i mkresu rząd będzie nadal ClZUwtal nad
osób pnymWilOwo ~l~ drobnymi wkładami, zapewnilł
jąc lm bezpi~C2eńStWO I
nych i do zakresu ~dczeń I

Wybory do I·zb P-H

Ubezpieczenia spoleczne

l' ewi(zją organiza~ii

kupiecki

Bainku Polskiego
i może być pewny,
Iże
pod
tym wz~ędem iJn,,,tytucj.a eroi.
syjrna nie będzie mu czvniła

lit~yjne pańJStwo

Endecki magislrat w lodzi

Jest naszym obowiązkiem
usta"vodawstwo soc.ialne dosto
sować do potrzeb
życia
tak,
jak my te potrzeby rozumiemy.
O[1ec,ny stan pelneRQ ztbiuro
kraty:wwania aparatu opiekuń
czego nie mO'Ź1na pozostawić
tl !l dal.
Rząd zaJ.ą<ć się musi przedewszystkiem

weksel

może Ii~zyć na to, że wejdzie
w skład portfelu weksloweg~

be7a'Obotnyeb.
Fundusz pracy winien być
ściśle skoordYlIlowany z fundu
Ilem be.zrobocia.
Rząd n~ proW18dzl4 polityki t.
zw. sztllt1l3lego ~a
konjunktury.
Ni:emnieJ .jedJna.k na cele iJn,we·

w

Organizacje robotnicze

Kozłowski

SPRAWĘ PIERWSZORZĘDNE

miesi~.

zakresie dochodów podał :oJd,,:h ugrupowaniom proJ'ządo
). p,w.vch
samorządu
pragn'~ wyro 68,2 proc., odda.iąc za'
przeprowadzić
usprawnieni~ rządy miast większościom p'!o
:rh poboru, nie zwiększ,aj.ąc w rządowym.
lliczem ciężarów puMkznyd" W
NIELICZNYCH
-TYLKO
'I
nawet
MIASTACH, M. IN. w ŁODZIzlikwidować udą2lłiwy, meu- WIĘKSZOŚĆ UZYSKAŁA 0'ldsadniony "ospodarczo, podia- POZYCJA, STOJĘ NA STANOtf'k od ładunków, pobleruJJY WISKU, ŻE W TYCH WYPAD.
przez niektóre miasbl.
KACH
OPOZYCJA WINNA
';;prawy samorządu są dl-a WZIĄĆ
ODPOWIEDZIAL. I::!,; temJbardziej
istotne,
)d NOŚĆ ZA ZARZĄD MIASTEM
I rzelJrowadzone
wyboTy d l [ WYCIĄGNĄĆ KONSEKWEN
Hl miej~'5kkh' dały na og61'Dą ('..TĘ
ZE ZWYCIĘSTWA WYilość mandatów radnych wid
BORCZEGO.
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illla~zej być nie moie.
UWAZAM REFORMĘ UBEZPIiECZEŃ SPOŁECZNYCH ZA

a,

P.rem ier poświęci} dłuższy
.tstęp spr·a wie
vr,ga.nizae,ii robotników.
Walka -pomiędzy z,wi:ąl%kam~
() wpływ, o ,\'!ząd dusz - oz konieczności się~,a. ciągile do a.rse
nafu dema.gog'Ji.
Niedość na tem.
Taki stan
rzeczy psychicznie prostytuuje
pracowni'ka, :>:musz'a go bo ·

PORANNY" -

Dremiera

(Dokończenie)
zdrowa sieć spółdzielcza.
Zln~ice cen przeJ>Qdniesienie cen pirOduik.c~i1
Mów~ąc o
natykamy się na rolmiczej, to kwest ja zwięk'5zemydowych,
nia do'chodu dwudziestOiParoprob[em
mia'jOU1JOwej ludmościl wiejskiej,
oddłuZenia przemysłu,
zwiększenia .:ej siły nabvwoddłużenie musi bowiem toro- czei i zdolności podaotlkowej.
wać drogę zlnilŻCe
Tu jedrnaik. podkreślić JlraPowstałe z dawnych lat zadłu gJlę,
że akcja interwency bił
żenie przemysłu w pan zbada
zho:iow~ kosztuje pa~two har
nych przez rząd wypadkaoo dzo duzo. W roku ubl~łym
g'r aniczy nieraz z kodeksem koszt .te.l pochłonął wi~j, 1\karnym
niżeli rolnictwo wpłaciło skui nie.i.ednok,r omie nie było uza bowi państWla :II tytuhl podałsadniJone przesr.al11ikalIl1~ ~sp.o
ków bezpośrednich.
darczemi.
A!kJcja pomocy dla rolmicliw!l
Kryzys uwypuklil także -pe- Otbejmu5e bail"dJzo szeroki za·
~vne głębokie wadliwości
kJres stosowanych tu środków
w organbJa'C..łi aparatu pośred- Wś,[ód śTodków tycll osobiAt:r"
nictwa handlowego
największą wagę PrzywUtiZUję
do akcji oddłużeniowej.
ora,z w zak,r esie kosztów tego
pośrednictwa
na rytn'ku weIstnieją. lIl'wwyzyslkalIle moŹ'I!WIOści
.vnęhrz1l1ym. Isbnieje na nim
o~, .·omna r07Jpiętość ~
mię produkowania w kraju surowCÓW rolniczych .
dzy pl'oduoontem i spożyw~
s.p rowadzanych z
wz.g[ędJnie
między poszlCzegól- dotycbc,z,as
z~.gralIlicv. Dlatego tet politvnem i centrami w kTaju.
ka preferencji dIn sunnvcó'V
Premjer zaZlnalCzył. że
aie jest rzec~ą państwa ~tę krajowych musi być dnIej Pl"r.powar.le kupca w najprlost- wad<zona.
Pozałem prowadzone
pra
Stzydh i na.iJ»"ymiływinJieJ
szych pr:!lICa'Clb. halIldlowych.
ce
Wakcii potalJliemia koszt6w nad obniżeniem 1!aryf kolejo·
wyeh stale od szeregu
t:Jośrednidwa handlowe,go
dużą rolę odeg,rać może

..GŁOS

Zmniejszone koszty
kredytu

nią dotkniętych.

Ludziom tym przyjdziemy !
pomocą,
tak, jakeśmy stli w
momencie katastrofy, ale z po
mocą! również pospieszyć

ne całe sp'ołeczeńls~ ' -

ww,

Oboz, ilolac,jne

D'ruga sprawa ~ywo dys'k u·
towana w opinji. to sprawa
obozów odosobnienia. Tu pra,
gIl1Ię oświadczyć, co następuje~
- Cały szereg eksces6w i
bójek, posłu~wa1I1ie s~ pałką i
rewolwerem, .fIako bronią, walki polityczne.j, anarchioowamie
ż.YJCia politycZlIlegO
pn:ez poszczególne.
nie olllJi.c z.amp. ...,
swem post@lOwaniu jednostki,
gJJoryfikowanie wszdidelto r1tdzaju aktów gwaibtu, Co w sugroziło
zWYTodn.ieniem
mie
:życia społecz,uego
w Polsce
sabotaże, morderstwa i gwałty,
prowadzone przez pewną część
s'Połecznośd ukraińskie.~.

wrE:'

szlCie
morderstwo
m1ni,s tra
spraw we WIll ętJl'zlJlycb, Ś. p. Bro
dni.sława Pieraokieg:o, dokonane ptI"zez boj-ową organi!Zację
u)cr-·aiIl'S'ką,
z!IIlusity rząd do
chwycenia się środków dotych
czas niestosowa'llych. Dekret
o miejscach odosobnienJ'a pozwala w s.posób radykalmy zJ:ikwidować w zarodku wszelkie
próby anaroh,j.i. W miejscu odosobnienia w Berezie Raduskiej majdą się razem zagraża
j~y bellpieczeńsŁwu publitcwe
mu ukraińcy,
zanareIUroWlane elementy prze
ważnie żydowskie i pałkarze

oboZlu lIlarodowego.
Surowy regulamin i potyteczochronę.
na dla państwa praca przymuwysokości obciążenia.
PtI'.zy stale malejących wply- Z3.Stad:ni~zym reotywem takie sowa są ś,rodkami w)1chowawW1aeh w ubezpieezeniach~ a sto go postawienia s'~rawy iest da czymi, które elementy nie do·
pe- ..tosow-ane do zor~anizowaneJ:(o
Je wzrasta,łącem
zadłużeniq nie drobnemu ciułacwwi
wal'szłałów praCty, jut dziś ma WJIlJOści, :te Jego lokata odkł.ada I życia spolecZllle~ nauczą wla'
na pracą wielu lat na
ściw~go stosunku do pań.stwa,
gla1ąeem sumy 250 lniljo.nów
"cżalM1q
"odzinę"
nie
bedzłe'
Stwierdzam, że
złotych.

I

okmo 50 tys. r-od7Ja

kJa!żdy

~ bojówJlait'sBtli

pocrzynań

luIb szer~ an...
d1ji spowodu.fe odosobnienie
.uk~ej jednostki.
.Dotychczas
umieszczono
w
miejscu od.osoJmienda okOło
200 jednostek.

Zakończenie
Na zakończenie

p'reni~.

świadc,zył:

- Chc_~ os'Z.Czę,dni.e i pni..
t)1lcZIIlie gospodarować,
eJ:IC4
t!.k, aby prosty człowiek, cd60
wiek pracy rąk s-woich w młł
ście i na wl'5i rozumiał i wie..
dział,
że się o jego
spra.WY.
troszczę. Ahv fVtzumiał, te tat'
namo, jak w malem goS'POOaT
dwie
~udów memła l rząd icn ta1tte
_ robić nie może.
Mogę narom.1ast stwiCJrdzić,te
rzetelną pracą
ku lepszemu
idziemy jl~t,ru. A wy, pano'wie,
idąc du narodu, powiecie.
fe
rząd :) prosty!TI. naftOdzie
myśli, że dla niego pracu le,
ąlc
pamiętajcie,
że tak samo, .~3k
niema porządku w narod7;ie
bez .rządu, tak samo niema dobrego rządu bez -poparcia narodu. Wi·cm o tern dohrzp. jest duŹlo bilednych, są i głodni.
w kraju .iest dużlo do zrobienia
i wiele do zbud{)w,ania.
Ja wam nie będ~ obiecywać
eze~o zrobić nie mogę.
Powiedziałem tylko, po jakiej
drodze pójdą prace rzą.dll. Nie
jedno żeśmy już w Polsce zrobili i nieiedno jeszcze Zlrobimy
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abinełu"

Konsul Rzesz, w :Jugosla~ji

otocz,ł opieką

z iegów z Austrii

Schuscllnigg· i Starllemberg
jada do. Mussoliniego
.
Lista rządu "nazil l
~a~n=:~~~~ ~~, k~~~:~~ik~:O~~~~ Aresztowanie d,rektorów "A.M."
.

WIEDEŃ,

t. 8. (PAT). Korespon minister wojny -

tlent Havasa denosi: Podczas rewizji w mieszkaniu Rintelena polic.ja
znalazła pełną listę członków gabl
netu Rintelena, Idól'y miał być
utworzony po obaleniu rządu DolI,
fussa. Skład gabinetu miał przed·
stawiać się następując!>:
kallclen
R'ntelen, wicel{anclerz - Habicht,
b. inspektor austrjackich narodo'
wych sncjaIistów, minister' spraw
za~raniczJlych prof. Wilfmann,

gen. Wagner,
bezpieczeństwa dr. Brandl, b.
prefekt policji w Wiedniu, óświaty
- prof. Cleispach, propagandy ~
Frauenfeld, b. szef part.ii narodowo
socjalistycznej w Wiedniu, handlu
- ' dr. Apold, dyreldor przedsię·
biorstw górniczych w Styrji· opiekł
społeczne.! Neubacher, prezes
tow. austro-niemieckie~o, którego
zadaniem była realizacja' "Anschlus
su" z Niemcami.

SChuschnigg jedzie do Rz,mu

kei padł trupem, ugodzony z tyłu
4-ma strzałami. Oskarżony Wurning oświadczył, że nie miał zamia
ru zabijać Hickla, a chciał mu tylko dać nauczkę. Wurnig został ska
zany na karę śmierci przez powieszenie. Towarzysza jego skazano
na 20 lat c1ężkiego więzienia. Wy'
rok śmi~rci został wykonany o godzinie 20.

SądY ludowe wRZBSZY
rozpoczęły swą
łalność

dzia.

WIEDEŃ, 1 sierpnia. (PAT) -/hemberga WYiedzie do Rzymu, ee.. Wcltblall" dowiaduje się że praw lem złożenia wizyty premjerowi
BERLIN, 1 VIII. (PAT).
11or\Jtlc1lliie wkrótce kanclerz Schu Mussoliniemu. Termin podróży nie Dziś rQz.]Xl(:zęła pierwsze swe
~~chnigg w towarzystwie ks. Star- Jest jeszcze ustalony.

Umowa

rzadu z hitlerowcami

WIEDEŃ, 1 sierpnia. (PAT)'o Wiel'~r ztg." oglasz.'\ tekst umol
1', v, zawartej w dniu 25 lipca mię'
t}z,\' rządem austrjacldm a spiskow
c:lmi. Umowa ta ma brzmienie na·

Jeżeli żad'iln z członków rządu, po·
zbawionych bezprawnie wnlnośc~
nie postrada życia, rząd przyrzeka
buntownikom wolny odwrót ł od'
stawienie ich do granicy. Je-łeli po
r.:t~oują{'e:
Etawiony termin będzie przekroczo
Na rozlt~z
pana
prezydenta ny, podjęta zostanie !)rzeciwko bun
townikom akcja z użydem siły
'I.'.'.j~LI~owego wzywa się buntowni
, ..· w, ab:1 w ciągu kwadransa opróź zbrojnej.
(-) Schuschnigg.
t!]j gmach
urzędu kanclerskiego.
4

Znowu w,rok
W(f:Di~J'I, 1 sierpnia. (PAT) odbyła się przed wojskow~.' m sądem dor"żnym w Irmsbruc-

Oz:sia,i

ku rozprawa przeciwko narodowemu so~jałiście, Wurningowi i Meyerowi', którzy w dniu 25 lipca doko;

"Arc-en Ciel"
przeleciał

śmierci

WIEDEŃ, 1 VIII. (PAT). "Telegt'af" donosi, że władze
poHcyjne prowadzą en~l"giCZlnf>
śledzJtwo
przeciwko towarzy ·
stwu "Alpirne Montan" za PO'
pie·ranie powstan1i.a narodowv
socjalistycznego w Stytr,ii. Dy·
rekcja "Altpiale Montan"
wie·
dział,a
Q pfzygotowaniaoeh do
zamachu i polecił·a rozd.zieli<5

P.rzedsięhi'orstwo

Montan" było ośrodkiem ruchu powstańczego. Po s.tłumił"!·
ni'l1 powstania dyrekc.ia O> '~ lui·
ne Montan" 1>fzyjęła ponownie
do pracy wielu uczestników I"!I
wstania. Aresztowano opr6e.~
między powstańców broń,
u- dyrektora generaLnego tego teJ
krytą w jednym z wygasłych wa,rzystwa., AIpolda, je.szcze kU
pieców, mi,amowicie 10 kar·a~i· lru dyrektorów.

Pod oDieka Rzesz,

posiedJzenie "id>a sądu ludowe
WIEDE.rq-, 1 sierpnia. (PAT). go". N,a wokand:zie stoją spra Liczba uchod,źców narodowo'socjawy Q pr.z.y~Qtowanie zdrady Iistycznych, którzy przekroczyli
granicę jugosłowiańską,
ocen lana
stanu przez usHowanie kierowania proprugandą wywrotową
ze strony członków policji 10raz Re}chswehnr.
WIEDEŃ, 1 sierpnia. (PAT).W atesztach sądu karnego w Wels
w Górnej Austrji przebywa obecnie
200 powstańców narodowo-socjaU·
z rewizytą w Gdyni
stycznych. Wśród aresztowanych
MOSKWA, 1. 8. (PAT). Dola 17 są także lekarze, adwokaci, nauczy
sierpnia odpływa z Leningradu z ciele i urzędnmy państwowi.
rewizytą do Gdyni sowiecka eskaDo sądu w Grazu zgłoszono pr:ze
dra woJenua pod dowództwem do· szło 1400 doniesień karnych przewódcy fipty bałtyckieJ Gallera. w ciwko narodowym socjalistom za u
składzie Jednego krązownika "Ma- dnał w powstaniu. W najbliŻ,'lzych
rat" oraz dwach kontrtorpedowców dniach ukc,nstyluuje się w Graxu
doraźny trybunał wojskowy.
"KaUnln" I "Wołodarsklj".

jest na 3,000. Uchodźcy nie rozpCJ.
rządzają środkami pieniężnymi. Lo
sem ich zajął się konsul niemiecki
w Zagrzebiu.

',siilce SDraW karn,ch
WIEDEN, 1 sierpnia. (PAT)._
Główny komendant akcJ~ powstat\"
czej w Austrjl, Paweł Hudl został
odstawiony do aresztu sądu kraJowego, gd:tie stanie przed ..dem
wojennym.
W, ciągu łygoCinia osądzonych "
dzie równlet 20 głównych pomocnI
ków HudJa, kłóryeh nazwiska .stll
lone zostały na podstawie zeznad
aresztowanych.

Marynarze Z.S.S.R.

"gborg
sgndgkó"
Sp. alfc. 1. fieger tow. akl. J. KCIfenber.

Atlantyk

nów maszynowych, killlkaseł
karabiJnów i przeszło 10.000 nA
boi.

8mb. laukallewlcl
w Warszawie

MOSKWA, 1. 8. (pAT). Ambasa"
"lU.A CISN.EROS, 1 VIII.dor R. P. ŁukasIewicz wyJecbał cli
WAT}. Dzisiaj o godz, 10.30
Warszawy. Zastępuje go w ebral'-; N~~U~ Czasu środkowo - cm'o- !
W dniu wcrora.iszym w wy- handlowy, inż. OskJar Gł'OM.l tzyeiele byli ..epr~zentoW t.nJ terze charge d'aHalres radca ,oeeł
pe.iski('~o wylą)dował w VMa dziale bJatudlowym sądu okrę DotychczasOwy kUll'3tor p. Kra- pr'.sez przesdo 20 adwo\a16\V Sokolnicki.
Ci Sil eras w stolicy p~ladło~ci gowe~o
odbyły się zebirooia 1'01 W ~agolskl złożył sprta'Wo ,'rit1z·k ich 1 wars: 8wskteh.
defilujących
l,j~:?;l>all "' kiej Rio de Oro w ..\- wierzyeJeli SIP. akc. L. Geyer i 2ldanie ze swych czynności w
'Wu}>ee przew~jąooj 1i(~7.by
fl·~-et.
łl1l1noeno _ zaehodni.c\ tow. akc.· .T. Kestenbe)'g, ~Iem okresie 30 dni kuratorstwa.
~łłl-ÓW, Jakie padły na dotytlł •.'
WROCŁAW, 31. VII. (PAT). :1-silnik.owy samolot .,Arc-en ust!alenia kandydatów na syn· NiHiltępnie wpłynęły dwa WIllo 'zal"'(] wy.eh k1Jl1'atoró>w tych II' We Wrocławiu odbędzie się defll.
da śląsk~ego "Frontu Pracy", w
f ;il'ł'~. Jeeąlcy z Nlataln.
dykó'w tymczasowyeh.
ski: 1) proponnjący wyzulłeze ·)·a rlł ości, sąd niewątpliwie n ' której weźmie udział milJon pracow
T,otnicy oświadczyli dZienniZebraniu wierzycieli sp. IJke. nie d'\:V1lcli syndyków tymezłł' twierdzi ich, .lako syndyk6w ników prZ'jnależnych do poszcze'
gólnych organizacji zawodowyelL
l,u·no m• ił' czuja sie dobrze. L. Gl'yer pl'zewodniezył sędtma sowych~ 2) pl"Oponujący wyzną tymezas~h.
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Wakaciedelegacji
Memorjał

września

posłów

i senatorów

e.zenie tylko jednego syndyku.
Na 137 kartek, 130 wYpowiedzi'Rlo stę- za ąstanOlWlieniem
tylko Jedn. syndyka. a tylk.o

~edem
głosów
opoowied!zJiab
nia zniszczonych terenów. M. in. fite za wnioskiem plel'wS7Jym.
delegacja przedstawiła prośbę o
W wyniku za,l'Ządzon~o ~Io
przedłużenie
wakacji letnich w
sowama
dotyClhczasowy kura·
szkołach do 1 września.
Memcrjał ten będzie
przedmio- tor p. WędziagoIski na 137 kar
tem rozwaźań poszczególnych mini lek otrzymał 131 głosów.
sterstw.
Na
~J.r
wierzycieli
tow. ake. 'J . Kestenberg, które
mu przewodni~ył ~dzia handlowy, dr. Scbinagel, w głoso
powrócili wczoraj do Moskwy
waniu Dla syndyka łymCZll~o,
MOSKWA. 1. 8. (PA T). Powraca mieszczały obszerne sprawozdania "'ego najwiękS7Ją Ilość «łojc'\",
,Iąca z \Varszawy sowiecka eskadra telegraficzne z pobytu eskadry w ~trzymał dotyehe:r;asowy kUI'ą·
lotnicza wylądowała na lotnisku Polsce,
po·ikreśla.iąc
serdeczne
tor. in;' Oksińskl.
\l1osklewskiem o gOllz. 20 według pn.ykcie 101ników przez armję, spo
W obu tyeh sprawach wie·
~zasu moskiewskiego.
leczeństwo i prasę polską.
W szystkie pisma codziennie za-

War!1z_ kore3p. "Głosu Porannego" telefonuje:
W dniu wczor Ijszym p. premjer
KOzłowski
przyjął
delegację poslów i senatorów grupy regjonalneJ
wo,i. kraJ<owskiego, która przedło
żyla memorjał w sprawie zapobieźenia klęsce powodzi i odbudowa-

loinit:g

I

.. J'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

l'Iir. Ju

wiceprezydentem m. Warszawy
wy p. Józef OJpiński odda agen~
prezydenta miasta w!cemłn~trowł
Stefanowi Starzyńskiemu w obeeIMW
~ci min. ZyndraJll Ko§ciałkowskf.
go, który osobiŚ<lie wprowadzł wł·
ceministra Starzyńskiego w u .
dowanie.
Uroczystość odbęozie się w wielWARSZAWA, 1. 8. (PAT).
Dnia 2 bm o godz. 9 rano p. o. tym I! iej sali rady m;ejskieJ w otiecaoczasowego prezydenta m. Warsza ści personelu urzędniczego

WARszAWA, 1. 8. (PAT). Mlnister spraw wewn. dekretem' z dn:
31 lipca rb. ;>oruczył majo:,owi dr
,llomowanemll Kazimienowi Jurgie
lewiczo~i, obowiązki komisarza rzą
du na m. sto ·Warszawę.

*

Rokowania handlo,,~
polsko-angielskie przerwane do Jesieni

LONDYN. 1 VIII. (PAT). Komunikat podkre~la, te w
Oficjalny komunikat bryt;v.i- ciągu 5 tygodni, w których ro.!F';..____.....___1B4'!.i ski stwierdza, że rokowani~ kowania się odbyv;lały, dokona

no znacz.nego postępu 'w wyja·
które zostałv dziś na ~-mie- §nienl~u
tematów roko'W,all.
!'ieczny ' okres wakacyjny odro Delegacja polska z nac"1:elniczone, zostaną wz[)!owionc na kiem ~l-ankowiczem na czele
iesieni .
odjeżd'ża jutro do Warsz.awy.

h ndlowe

Pruł.

FELIKS HALPERn
przeprowadził się

1\1.

KOŚCi uszki

na

5S, lewa oficyna II pletro.

-------------------------------------~~-------~

ei~IC!wi(z

nabyć można

. w Inowłodzu, Teofilowie
i przyległych letniskach
u'

p.

Lewenberga

polsko -

Pamiętaj

hryłyjskie ,

o fundUszu Obronu morsMI8i i

_

. ..

Par aral argjski

Fakty
~·D"'IIICWI

Reklama
Ame,ykanie nie cOfają się przed
niczem, g{ly chodzi o zarekJamowa
nie jakiegoś pr7.\~dsięwzięcia. Gdy
w USA ui.a7.ala się w przekładzie
książka Spet1gt.~ra p. t. "Zmierzch
Zachodu", pomysłowy
wydawca
dodał do książki opaskę, na której
wielkiemi czdunkaml wydl ukowal1y był napis: "Co Ameryka na tern
2arobi':. Z tym dopiskiem reklamo
wym 1{8lążka zysl<ała niebywałe
powodzenie, nabywali ją businessmeni wszelkiego pol.roju, ldórym
('ała filezofja Spenglera była nietyl
Iw obojętna, ale i niezrozumiała.
Na przedstawieniu Fausta w MeIrcpolitain O!lua w t~h dniach w
sN'n~e z Iwłowrotldem ujrzano MaI
gor.:atę pi'ZY now9czesne.i maszynie
do szycia, na 1,Hrl2j
umieszczona
była ogi"Omnych roz:niaró,,-' tablica
z nazwą firm~r Bielon. Reflektory
oświetlały

tabJ.ic~

różn(}kolorowem

św i atłem.

Po jlrzed'.ltawfeniu mega
fOIl powiadomił widzów, iż firma
Bielon wyrabia i sprzeda,ie najlepsze i na,jtańsze maszyny do szycia.
\\' Fiiadelf.ii znów podc2as sceny
z Hamleta, gdy ten stoi z czaszką
w ręku ;.lall grilbem, opuścił się z
góry transpart'l~t z napisem: "Nic
myśl o śmierci jak Ham!et, ale pamiętaJ G życiu. We umrzesz nigd~,
ż~;wiąc

się

znakomitą

konserwą

r~' b\1ą

nasze,i firmy!".
W tym samym teatrze podczas
)lrzells~awienia Madame
Butterfly
ieldamy neC'lowe głGSzą: ' "Co. tu
widzisz na scenie, to szwindel. Japo
n'a Jest
piękniejsza od dekoracji
płóciennych. Za 400 dolarów
mo'
żesz zwiedzić Japonję. Tevld et Cyt,
A publiczność amerykańska czyta, patrzy i nic P;·GtestuJe.
I{. S.
~~.~

................

POdzięMowanie.
Zaul\d t6dllriello Zydowskiello
t·wa Opieki Nad Starcami likłada
gorące podziękowanie Sz, Paniom ł
Panom w Kolumnie za ofiarnl\ pract;
pny Impresie na rsecs Domu Starc6w fundacji Konssfadt6w w lodzi
oraz wszystkim łaskawym ofiarodawcom za hojne ofiary. WP. Bessel'owi, wf. pensjonatu w Kolumnie, Sil
bezinteresowne udzielenie lO.lIlu i
ogrodu oraz lIa jel/o wsp6łpracę ser·
deczne "B6g Zapłać·.
"SM

w prawie polskiem'

211
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Hitlerowsc,
moralizatorzy

Naozektv 'organ partji h1hlcJeden z atlwolmŁólV cywilistów j P o l s k I e g o
mogą
dochodzić dzie pojęcia państwowo - geogra- rowskiej .. Der VOIkischer Boewarszawskich dokonał sensacyjne- swoich prawo własność nierucho· Ucznego, a tylko. ściśle narodowo- baohrte'r "
przynosi
artykuł
go otłkrycia. Wykazuje on miano-; mą. Róża Pałkin chce właśnie s,o' ściowe. Gdyby było inaczej, to kaz w,gtęp!I1Y POŚwięcOiIly pamięci...
wicie, ż", w polskiem prawie cywil' rzystać z tego przywileju, deklaru· dy ob~'watel SOWiecki, dawny wła. t
'
,.
. się .la
. k o polk a, wyznallla
.•
. S'cI'c'lel nl·eruch~,..moścI' na terytorJ'um ffiivrdercV i g3.lJlStera Q.meryka6.nem IS
UleF~
ar t Yk uł zawIerający
jąc
lI10lze
przywilej ze wzgłędu 113. przynale-.Ł Bzowego. Tu właśnie adwokat stro Polski, mógłby dowodzić swego ski ego Dilli'Il(gera. Porównując
ność rasGwą. W jaki sposób doszło l1y przeciwnej wytacza argument "polskiego pochodzenia" bo, mając postępowanie pqlicji amerykań
do tego odlcrycia?
"rasowy".
\V polsce nieruchomości musiał tu skiej w stosunku
do niebezObywatelka sowiecka, Róża Pał·
_ P. Róża Pałkin jest z pocho' prawdopodobnie dawniej mieszka~
.
Pl,..", ZIhr 00'
. z. PO? hod
'
. k al dzenla iydówl,ą _
pleczn",.v . o. w..rz.a
z wy.•
Iun,
~ellla
warszawIan
mówi strona W ten sp08o'b zasada wza;"mno~ei
d1'0 śl~l1ercl męza swe~o! adwokata przeciwna. Nie mamy żadnych wąt w stosunku do obywateli sowtec-, padikamr nJemleckml'l
z dnIIł
m~S~lewsklego pow~ocda do Pol- pliwości, Ze żydzi mogą b~vć i by. kich musiałaby upaść, a to Jest 30 cze'rwca b. roku or~an hiS~I l wszczęła staranIa o odZYSka; wają dobrymi obywatelami Pol- sprzeczne z duchem całej ustawy.
tler0W5kl na swem naczelnem
me obywatelstwa polsl{1ego, do .k~o ski. Jednakże prawo o przerachowa
Rozstrzygnięcie tego zawiłego za mie,łseu pisze:
rego prawo utraclła przez małzen" niu, mówJąc o osobach pochodzenia gadnienia ocz!ldwane Jest z dużem
.....WeIWano DiIIJ;m~ra lako.
stwG z obcym obywatelem. Jedno- pOlSkiego nie może mleć na wzglę zainteresowamem.
"",w.;znem "hallol Jo'--l"
a po
cześnie Pałkinowa rozpoczęła kro- , • •_'• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_
\U.v.
UlU
ki procesowe o przerachowanie I •
c:hwIlli oddano doń szer~ strza
odbiór należności hipotecznych, tlo
Treść! Wystawa! Akcja!
łów. Nie czekająJC nawet na jektórych rOŚCiła pretensje z racji
Melodja! Piosenki!
Pi~kne 1(0 odpowiedź, zmieciono
go
Gukcesjl. Chodzi tuta.i o wierzy telkobiety!....
'-~. f"_
,_.
_ ,....
ność w sumie ok. pół milJona złoz powlerro.uul. '-'IGV ta~ SIę UłJ.J'O
- oto atuty wielkiego filmu c hod'
- " . k'1&m tych, Gbciążającą na jej korzyśe
'Zl z CIMGWle
P ył a
kilka nieruchomości warszawskich.
rewjowo-mu.ayelnego
o'D urzony organ Hitlera- "czy,
Występując ze l'owem roszczemem
p. l
wystarczy zawołać czlowieka
pałkinowa powołuje się na polskie
po ilmi eniu , aby go na miejscu
prawo o przerachowaniach.
OtM polskie prawo o przeiacho
za strzelilć?". "Gzy państwo
waniach Gpiera się na zasadzie wza
w kt6rem tak się postępuje Oby
na miano
watele państw obcych mają prawo
pr1lw.tł'7ądnegIQ? Wykonano wy
G tyle do przerachowania I rewindy
rok be~ sądu,
nie dając ID'U
kacji swych należności, o ile oby
W l'olach gł.
najmniejszej szansy obrony".
watele polscy w danem państwie
z analogie7.nych praw korzystają·
Trzeba przyzmać, że te zmar·
Ponieważ w Sowietach prawo wla·
ft
twienia nac.ze1nego dziennilka
snDŚCJ nieruchornej nie istnieje,
,
obecne~o regime'u w Niem
więc
i obywdeJe sowieccy nie macilech, wyda.ią się ~aśn\~ ' w
ją w PGlsce prawa do akcj~ o wła·
sność nitJruchomą czy hipoteczną·
Wkrótce kino
Niemczech obecnych przesad·
Jest JednakZe zastrzezenie, ze obY'
ne, ~maszcza, ~y się Z'Wa't y,
watele sowieccy pochodzenia e::::;:.=.===.====.===.===.~.====I===.====' że taki DiJIli.nger miał na su-

WBLASKU
YC A

jemności pomIędzy państwamt

KSłąz·

7.I1SługU.ie

państwa

M ary 8 nlA N
-"
i eo Ca rIo

PALICE

•

Józef Sch'midt

od jutra ŚDiewac bedzie
w "Muzie" w filmie

1 dni

IZł:zCIł:ia

mieniu kilkanaście morderstw,
nli! licz~ zab'ó jstw we własnej
obronie. OfilCktktie nazwano ~o
przede'! "w,r ogiem paÓiStlwa".
Wydalo-by się, te "Voe»t\isełie
Beobacbter",
powiln.ien
b~
znacznie ws-trze~'źliwszy w
k'ryty.kGwanru amerykanów, by
,povnez słomkę w Oku bUmie'~o nie dopa"tr:zyl'i się jego !Czytelnicy, be'llki we własnem.

MM

-org na powodzian
Dot.!atek

.... ....

powieściowy ~GtOSU

PORANNEGO" z d. 2.VIlI. 1934 r.

Nr. 5

ROMAN SZARLETT

Powieść
(Cią~

dalszy),

"

JlIJ(lf

kryminalna

ROZDZIAŁ V.
Cordion został również przyjęty
przez pierwszego sel"etarza.
- Przed chwilą spoth.ałem Dob~ona - r:teJ{t do Bonnevala. - Czy
on pana przesłuchał? Co mu pan

opowiedział?

- ź:) nie mam mu nic do zako'
:l1unikowania - odpowiedział se'
kretarz suchym tonem.
- W ob\lc tego chdałbym się zo
baczyć z panną Chaudit; prawdo
podobnie ona mi również nic nie
Jlowie.
~\)ul1eval z uprzejmym
uśmie.
chem zaprowadził Cordiona do apar
tamentów panny Cllaudit.
Buduar b/ył pusty, lecz po chwili
do pokoju weszła młoda kobieta.
- Czy to panna Chaudit?
spytał Cordion kłaniając się.
- Nie, panie inspektorze,
Je.
stem panną do towarzystwa l,anny
Chaudit, polecHa mi pana przepro
słć, ze zjawi się dopiero za kilka
minut.
- Jak się palli nazywa ~

- .Adrienne BrUlat, panie inspek
tGrze.
Adrienne była bardzo ładna, a
Cordion bardzo uprzejmy. •
- Piękne imię, panno Adrienne.
- Pan jest bardzo uprzejmy. Czy
w ten 6posób ma pan zwyczaj prze
słuchiwać kobiety?
- Czy moZe mi pani udzielić
jal{iś informacj~ w sprawie mGrdu?
- Nie, panie inspektorze.
- Czy ambasador był wdowcem?
- Tak, pani Chaudit
umarła
przed Gsiemna~ttt laty.
~ Czy nie wydawało się to pant
nigdy dziwnem, że ambasador nie
ożenił się po raz wtóry?
To Jest
przedeż nienaturalne, aby osiemna~
cie lat żyć samotnie. Pani młlie rozumie, prawda?
-. O, tak!
- Dobrze. A więc mogę być dokładniejszym ... Czy p. Chaudit miał
jakiś intymny stosunek?
- Nie podejrzewam tego, panie
inspektorze.
- Dlaczego pani tak
p.rzypuszcza?
- Pan ambasador przebywał pra

wie zawsze w towarzystwie swojej
córki i nie wychodził nigdy, z wyjątkiem wizyt urzędowych.
!
Drzwi sIę otwarły. Cordton podniósł się szybko. Tym razem była
to. już niezawodnie Silbine Cbaudlt.
- Pan mnie nie zatrzyma dług",
prawda inspekt.lfze?
- Bardzo iał!tję, że muszę pani
zabrać trochę czasu, ale sprawa
ta ma nader wielkie znaczenie dla
całej Francji.
Panł była bardzo
przywiązana do swego ojca, praw·
da?
_ Tak, byliśmy zawsze razem, a
kiedy wychodził, mówił mi dokąd
idzie i co zamierza robl~.
- Czy ambasador
udawał się
często do Francji w sprawach oti.
cjalnych, lub by spędzić tam urlop?
- Tak, jak tylko często mógł.
- Czy towarzyszyła mu panł
,',
zawsze?
- Nie, często jechał z nim Bonneval.
- Czy p. Cbaudłt podróżował po
ciągiem, czy teiautem?
. ..:. Ojcjec wolał jechać samocho
dem, ze swym szoferem Beaumont.
zakończyć
Cordion postanowił
rozmowę, gdyż chciał on przepytać
jeszcze szofera. Pożegnał się więc z
panną Chaudit i udał się prosto do
Beaumonta.
'
, - , ~y nie mOie, mi pan n.ic powiedzieć W sprawie m~rdu? ...:.. _spy
lał sZofera. - Czy nic nie ' może
pan dorzucić do zeznania; jakie zło

nalę2y wpłacał
na kontą PKO 63.115

żył pan wieczorem pfZt'd inspekto
rem Dobsonem?
--. Nic wlęc~J. Mogę przysiąc.
- Doką,t woził pan ambasadora,
podczas jego Itrtności w Paryżu.
Nie cbodzi' mi tutaj o wizyty na
Quai d'Orsay, rozumiecie mnie,
prawda?
Szofer me odpowiadał.
- Czy nie chce pan mówić?
- Ale! ja nIe mam panu nic do
powiecbenia. Nie woziłem pana

i &0.&02

Jego stary
do rodziców szofera.
ojciec mieszkał wraz ze swym star
szym żonatym synem.
Beaumont
przyjął detektywa niezbyt źyczU
wie. gdyz wogóle nie lubił on po·
licjt Ale sprytnemu Cordiol\owl
udało się jednak wciągnąć starego
w rozmowę, szczeg.Jlnie po wciśnitr
cłu mu uprzednio 40 ręki pięć.dzie
sięciofrankowego banknotu.
Beaumont opowiedział mu, fA
syn jego przyjeżdżał z Anglji od
Chauditnigdzłe.
czasu do czasu, i niekiedy pozosta
Detektyw uderzył w stół z wi- wał Gkoło tygodnia w paryżu. Po
d~znem zniecierpliwieniem.
co? tego staruszek
nie wiedział,
- Pan kłamie! Dobrze wiecłe z gdyż syn nie wtajemniczał go w
kim ambasador widywał 8i~ 'W pa- swoje plany. Pan amabasador da·
wał mu urlop na tych ktlka dni '"
ryżu.
Beaumont uśmiecbną! się złośli- paryzu; syn jego zapewne spędzał
cały ten czas z Anną - Marlą.
wie.
- Po!liewai: pan wie o tem, dla
- Któż to taki? ~ spytał szybJił.
czego mnie pan pyta?
detektyw.
Cordlon nie pOSiadał się już ze
- Jego przyjaciółka, panie inspek
złości.
torze. Jest bardzo ładna.
~ Uważaj chłopcze. Mogę was
Cordion spytał o jej adres, ale
wtrącić do więzienia, jako podejrza staruszek ni.e znał go. Pracowała
nego o udziaił w zbrodni, kiedy mi w "Magasins du Printemps" _ to
się tylko bę.lzie podob~ło. Powiecie wszystko co o niej wiedział.
mi o wszystkiem, albo...
Tego samego wieczora Cordion
•
e miał z Anną - Marją dość długą po
W kilka godzin potem Cordion gawędkę w okoIlcach dworca Saint
był już w Paryżu.
Z szofera nie Lazare. Rozstał się z nią bardzo I
udało
mu
Się
nic
wyciąg- siebie zadowolony. Po idlku ninu
r-ąć. Przybywszy na miejsce, udał tach znajdował się już w ~aksćwce
się natychmiast do prefektury polio wiozącej go do Bour!!et do por
przejrzeć
kartotekę IłU lotniczego.
cji, . aby
Beaumont'a; nie znalazł tam jednak
'd
"
• pode"rzanego.
,I
' u dal SIC:
•
i. • ,I. n.1
me
N.ls t ępl11e
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na Uli
~!O~~!yb~~~~~JA t aWraz·
k en,·a
n oz oLna
c n yna boczne,·

I>ziś

'W

III

nocydfiurują następująC<l

apteki: Sz. Jankielewicza (Stary
ft
II
Rynek 9), L. SŁeckla (LimanoWlskie
_ TyHw
jeden! - rozlega się
we uliczne. Ryk syren cichnie i roz
Nadjeżdża Jakieś auto.
Jedna z bocznych nlic łódzkich.
go 37), B. Gluchowskiego (Naruto'
kobiecy glo.. ·l okienka na poddaCo
to?
Kto
to?
Może pDlicja pływa stę w 11l1dali.
Zwykle
o
godz.
10
większość
miesz
wicza 6), St. Hamburga (UJówna
.)edną stronę ulicy r(:z~wietla ~:e szu. ~ A 01\:\10 ieJo być 150'
50), L. Pawłowsloego (Piotrkowskn kańców tej ulicy Api, a !lo 1 t-ej kro sprawdza! A może lekarz?
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Za dzieSięć minut dwunasta, za
1l1arca 1932 r. termin wnoszenia od oblicze ulicy zmieniło się całkowi
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skrzYŻDwaniu
dwuch
smug
ukazuje
"PIATILETKA"
FUNnUSZU pierem szybki latarek z numeramI'
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Poemat filmowy poświęcony bohaterom głębin morskich reżyserji Jacka CONVAYA pt .

• ,A. L. 14
NADPROGRAM: Dodatek
Emocjonujące -

-

~astelJn,cb!

Ił

mauda Ewans Robert Montuomerru, Walter Huston

dźwi~kowy

P. A. T. oraz najnowsze wydarzenia ze

świata

Fascynujące

w tygodniku Foxa.
Arcysensacyjny film
Foxa o fenomenalnym
detektywie C h a r l i e

Tajemnicze
Romantyczne

Ch anie, według znakomitej powieści E. D. Biggersa. W rolach głównych WERNER OLANO i HEATHER ANGEL.
Nadprogram: Wesoła dwuaktowa farsa "Wesoła apteka" oraz Tygodnik Foxa.
Początek seansów o godz. 6-ej po poł., w soboty i niedziele o godz. 12-ej w poło Ceny miejsc od zł. 1.09.
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b. D. FAJBUSZA KLAJNA

odbt:dzie sie jutro, w piątek, dnia 3 sierpnia r. b. o godz. 10 rano
na cmentarau żydowskim nabożeństwo żałobne i odsłonięcie pomnika, na ktdra zapraszaJi\ krewnych, pnyjacidł i znajomyoh
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ubezpieczath li Sp(l~oczny(;h w
"raju. posiada niezwykle don losł'!, ho precedentaLne zna·
czenie d1a ogótu pracowników
umysłowyM, pOlkrzywd'zonych,
wskutek złej ~nterpretac.ii po·
stanowień ustawy . scaleniowe,ł,
przy otxzym~ wani'1l świąd(.zeń
pi('ni,,!Ź[1y~ih n~1 wypadek cho·
roby.

Obecnie
niesłychana
ta
krzy"- da został:a naprawiona.
Mini'sterstwo opield społecz.
nej ustaliło, !że do zasiłku cho·
robowego nje ma.ią prawa ro.
IJ.otnicy w okresie, w którym
otrzymują. callkowlie wynagro·
dzen~e od pracodll,w cy, tylko
w tych wypadkach, gdy Wy:n'ł"
~.rodzeni'e to gwarantujq im ::l'
mow.\' zbiorowe, bądź też prze
pisy słuŻlbowe.
WszY'ibkirm innym pracowni·
k>om należy się zasiłek choro·
nowy, nawet, gdy po1bierają, u.

ni placę od PTacoda.wców. IIJl·
nemi
słowllmi odtąd
każdy
pracownik umysłowy będzie
miał ~tup,rocentowe pra,w o żą
dania od ubezpieczalnj zasiłku
chorobowego na wypadek, gdy
by zapadł na zdrowiu i zosł·al
zwolniony z pracy przez leka
rza kasowego. Najwa:ŻJlie.jsze
jest jednak to, że ubezpieczał·
nia nie będzie mogła 4!ofnąć
tego zasił'ku, nawet, gdy stwie.r
dzi, że w czasie choroby pra,·
~ownik umysłowy pobiera pen
..je u pracodawcy.

że pruedsiębiorstwa 0-

cen.m cięIŻarn zasi~6w choro·
howych na ich barki.

Dzet:zg zaeubione
Co pozostawiono w wagonach tramwajowych
Roztargnieni pasażerowIe pozo,
stawili w tramwajach miejskich w
miesiącu lipcu rb. następujące przed
mioty: 31 parasolek, majteczki try
kotowe, 4 czapki, 3 berety, 15 port
monetek, 3 książki, 4 kawałki mao'
terjału, 6 lasek, 25 rękawiczek, gumę i'zolacyj~ą, Gwetr, kapelusz, rur
ki. papierośnicę. płaszcz, szpulki
tkackie, 2 walizkI, torbę z materJa

łu, przybory malarskie, sakiewkę
damską, kawałelt materjału pliso-

wanego, spodnie, 2 torby: 5 torebek damskich, scyzoryk fartuch,
sz~ielko od 2legarka w złotej opraWIe, 3 pary pończoch, bluzę roboczą, koszulkę trykotową
branzo'
let~ę, bl'udną biel1zn~ 2 'pary oku·
larow, 2 teczki, baterję, palto. ka'
wałek mytUa. .'ł!łrzędzia murarskie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Z!!!!!!!!!,=!!E2E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! biar'
smyczek, waliz~,ę di} śniadań beret
czapkę uczniowską, pa~ę pan

Qyrektor teatrzyku

machinacje na jeden miesiąc aresztu

skazany za

sie z powodu pil'zerzu

Żona, ~_lecI 1 Rodzina
M

Gdy z pocwJŁkiem bieżącego
roku wprowadzono nową usto
wę,
scalaj-ącą
ubezpieczenia
oszukańcze
sp4lł/'czne,
świat pi',aoeowtOiczy
W dniu wcz()ra)szym przed są" p. Józefem Mlchalskim, Iż za dos tar
i robotniczy począł energic7.·
nie pi otestować przeciwko o· dem grOł.łJ;ktm w Łodzi stanął 42- Clony teatrowi r~per.tuar sceniczny
letni Roman Zygal.Ilewicz, "dyrek' i muzyczny dyrekcja płacić będzie
g,raniczeniu świadczeń.
tor' i kierownik teatl'zyku rewjowe zwiWt.kowi 6 proc. wpływów kasoW rzecz V same,j pozhawiono go "Gong" mieszczącego się w to wycb dz,enl1ie !lO potrąceniu podat·
ubezpieczonych sze-l'e~u l>f.a,w , ciz~ przy ul. Śródmiejsl<iej 17 oskar I~ów.
ograniCZOnO je szczególnie w zony o oszukańcze machtnacje na
Pan MichabId po pewnym czasie
ndniesieniu do rodzin ul>ezpie. szkodę Zwią7.ku Artystów i Kompo zauważył, iż przedkładane mu wy·
ci'Onych.
kazy kasowe są nieścisłe i "robione
zytorów S~enicznych.
Jak wynika z o,łczytanego na na kolanie". Ze swemi spostrzeże'
Największy jednak cios społ
ku ł pracownikótW umysłowych. rozprawie aktu oskarżenia tło spra- niami zwrócił SIę do ówczesnego
wspólnika, znanego artysty komilm
Tej kategorji ub(' :tpiecronych wy przedstawia się następując,,:
Właścicie1.em teatrzyku na rok p. Edwarda Redena, który w mię.
w~'rządzo.po
na.!lboleśniejszą
krzywdę, pozioawia:,ąc jq Ptl'4l. 1933 zQStal p. Izaak Olszer, który dzyczasie wobe!.! ciągłych oszustw
wa do zasiłków c'hOlrohowycb nie orjlmtując się fach.)wo zaanga doliOnywanych przez dyrekcję 1e'
w pierwszych trzech
mIeSlą wwal w charaktei'ze kierownika
cuch cboroby. W ko.nsekw. n· Roman~ Zygadlewicza. Zygadlewicz Przeciw obstrukoJI, hemoroidom,
sezon letni w pierw' %aburJeniom w żoł~dku i kIszkach,
(' ii
nauź'Ono
ubezpieczonych rozpoczyna~c
zalece się picie naturalnej wody
.
pracownik6w na mnóstwo nie· azej połOWie maja r. ub podpisał goukiei "F,anclszkl!l~J6zefa" kilka
przyjemności, gdyż jasną hXło umowę z przedstawicielem ZAIKS. rUJ dziennIe. Pytajcie sie Jekarsy
:zeczą,
burzały

rocsnicę śmIerci nieodżałowanego

•

Samobójstwo

atrzyku wystąpił z "Gongu" i pf'~
nIóSł się do teatru Popularnego
przy ul. Ogrollowej, gdzie utworzył
rewję konkurencyjną· pan Reden
przedstawione
wykazy
kasowe
uznał jako sfal-;;.!Owane, o 50 proc.
mniejsze Ołl rzeczywbtych i na dowód
pr~wdz!w'J~ci słów swoich
przedstawIł p. MIchalskIemu zesta
wienia kasowe, na podstawie kt6
rych jako wspólnik otrzymywał
tantjemę·
Wob\ec takiego oświadczenia p.
Michalski zWi'ócił się do zarządu
ZAIK8, który przez swego radcę
prawnego po dokładnem obUczeniu
wystąpił przedwko Romanowi Zygadlewiczowf do sądu grodzkiego
k
ł
ze sprawą amą o oszustwo, wyn
kłe z przywłaszczenIa sumy około
1,000 złotych, nalezne związkowi
okresie czasu od 26 maja do 19
lipca 1933 roku.

Uśmiech -forluny

Ciągnienie pożyczki

bUdowlanej

z W:17Szawy donoszą.:

We wczorajazem cią.gni6Dlu ::l pro
c.entowej pożycz"d budowlanej sel'ji
[ padłY' następują.ce wygrane;
zł. 2M.OOO na nr. 577895
zł. 50.000 na nr. 41'7f7'79
!pO zł. 10.(0) na nory: 375851,
4~250 996570
814325
157288
74391J rT>11881149'775 532452 10852.
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toru, 2 torebki cukierków. fartuch
2 kawałkI mater5ału. kapelusz zie.
lony, 5 pałec~ek w woreczku, pacs
kę . kawy, sukIenkę. papierośnicę ~I!l
s~ory. paczkę mydla, torebkę dzle
clOn" hebel. bryUd gipsowe, foto '
grafJę,. pantofle gumowe. bieliznę ł
r~kaWlezk1. rolkę papieru, 3 kluczy
kI, torbę suk'enilą., iorebkę plecio.
ną, 2 pary skarpetek, koszulkę kolorową, spodnie i buciki damskie.
Wyżej w~mienlol1e przedmioty są
do odebram" w wydziale ruchu
K. E. Lo jJrzy lłl~{!y TramwaJowej 6

J

W praktyce -,hory p"aco
kolejowych
Przepołowione zwłoki na szynach
wnik umy.~lowy
przew:a,i,nit.
pozostawał 2:a:róW1no bez za'iil
Pocil\1gu nie udało się .iuli ~a"
W dniu wczora.łszy:m na tQku. ,iiak i bez pelltS.ii.
Ue między stac.ią Łódź " Fa- trzymać, mimo usiłowań maHEt
bry<;,zlll'a a Wildzev.'l11, miał10 szynisty.
Po zatrzymaniu pociągu wy·
tni.ej'sce straszne samobójstwo .
Jakie p9pełnił
19-1etni Fisze] dobyto z pod kół przepołowio
Dudkiewicz, pochodzący z L'J- ne ciało samobó,tcy.
Przy zabitym znaleziono doAKCJA ZBIERANIA FUNDUSZU dzi.
NA ZAKUP SAMOI.o\OTU BRACI
Na odcinku tym zdażał po- kumenty, na na,zwis'ko Fiszla
ADAMOWICZÓW
ciąg: o'iobowy w kierunku Ko- Dudkiewkza o-raz kartkę, w któ
rej samobó,Ica wyjla,~nia,
że
OJr.rężna podróż brac·j Adamowi· luszek. W · odle.g,lości 2 ki~ome
z
powodu
braku
środków
zamatzóW po Polsce dobiegll. kouca, a trów od stacJi Widzew.
\\' najbliż.szych dniach kończy się szynista zauwa,żyl j·akiegoś męt. roblkowania, nie chc~ być cię
równ\eż akcja zbIerania
fundu€zn czyznę, który szedł po szynach żarem rodZ·l'lie. kończy ;życie i
La zakup zwycięskiego samolotu. W prz,ed pochygiem. Osobnik ów prosi, by powiadomiono o saza.'l.wiązku z tern łćd~ki komitet zaku nie reagował na sygl!l.a.}y. które roloh6jlstwie je,g o siostrę·,
Gdy pociąg mieszkah1 w Łodzi.
pu samolotu braci Adamowiczów maszynista dał.
Zwłoki. denata p'r zewieziono
zwraca się mmilJ~zem do wszy st· z,bHżyl się , mlI:oazieniec nll;;~ł
1,1Ch organ1zacji gospodarczych i się na,g le wprost pod kola lo- do kostnicy mit:!jskiei w ·
~Jlołecznych naszego
mia~ta, jak komotywy.
dz1. ...rówoi.?ż dJ ogółu obywateli z gorą
t?m 3p131em o rychłe złożenie n'!
t r n c.el ofiar.
Ofiary te w imię słusznej naszej
Jak się wytwarza sztuczny klimat
({limy narodowej znaleźć się muszą
niezalai'ni~ od Ofl:1.l', jakie obecnie
Troska o zdrOWIe jest już dzisiaj rozrzeJz!ć s.ztucl'.1ie pOWietrze, do'
płyną dl:\, zhg·)dzlJnia. Ilkutków j}) tak rozpowsze~hniona, że obejmuje prowadzając jego ciśnienie do tego
wodzi.
. uerolde masy w krajach cywilizo' samego stopniJl, 1.'0 na wysokości
metrów w górach. Jednocześ
Bracia AdanlJwicze bowiem uo' w~l1ych. ~ą jednakże takie. je.i dzle
wytwarza
konali sweg:> gigantycznego prze· '!zJUY, kt'Jre dostępne by.: mogą Uie jJrzy pomocy lamp
lotu nad Atla.ntykiem bez jakich· tylko dla sfer zamożnych, 0l'. ku się słoń'.!c gÓ\'skle, którego promiekolwlek subsYlljÓw. Cały s';"-ój skro ra.cja klImatyczna w określonycb nie naświetlają cialo pacjenta tak
Egi.pcie, na południu), samo, jakby to byto w górach.
lllDy kapb.tł zużyli n::t kupno samo krajach (w
w pewnych spec.lalnych sanatorjach Insf)lacja, suchość i czystość po
lotu, który rozsław:ł imię Polski.
wietr:.:a, wysokie cisniell~e, joniza
~tu3zną j{};lt tGd:-r rzeczą,
aby wyso!wgó.·skich itd.
('ja
powidrza w laboratorjum przy
'Z\yyeięski :lamJb~
znalazł
się w
Tembanlzie,i interesujące są prze
pomocy
specjalnych aparatówPo1skiem Muzeum LotniczC'l1l. za.ś to u"iłowanla mf'dycyny wspólczes
wS1.;)·stko
to stwar~ wa"unki łizycz
hr,haterzy n '1;31 z powrotfm w po, nej wytworzenia t. zw. sztucznego
:'iadanill ich kapitału. ktt'l'y im 11- klimatu celem oddziaływania' tera- ne i chemlczne zupełme Wentyczne
I"ożliwhł c!1:zystencjp..
peutycznego. Dr. Homberger po- z tymi, które mamy w sanatorjum
wysokogórskiem.
Rpraw:t ta. je:3t sprawą niecierpią świ~ca tej sprawie c;ekawe stu·
się
Teg() rodzaju kuracJa da
l'ą zwłoki J dlatego ZWl'aI'Hmy f:i~ djum w "Med linische Welt".
przeprowadzić w kaŹ!!em mieście,
z j)rośbą. o szybkie sldadanie ufiar,
Wychodzi 011 z zalożenia, że dzi- przy nitlwlelkich stosunkowo kosz
które wpłacać można badź to lI n sit.>jsze postępy i zdobycze techniki
redakcji miejscowych pjS~l t. l l1zil"n i wiedzy pozwala.ją stwarzać warun tach.
~
nych, bądź tE'i Ila spccja l ne kont!) ki podol,ne do tych, jakie natura
PKO. Nr. 140.364 łóo.zkif'go okrę· daje od sieble VI pewnych określo
~u wojcwód.zkiego I.OPP.
nych tylko punl,tach głobu naszego.
Łódzki Komitet Zal~upu
Tak ,vięc, aby wytworzyć klimat
Samolotu BraCI Adamowiczó," i powietue wyJokogórslde, moina

Komunikat

'.0-

L6d:ii w Tatrach
12?OO

....
Morze i kolonie
...................

to Dotega Polski

Sąd po rozpoznaniu sprawy i z1ja

dantu

świadków wydał

wyrok ska-

zuJący 402-letnrego Romana 'Zyga'
dlewic:tą M jeden miesiąc aresztu.

~

Płoniłor

~

l.

Ia-łożony w roku
przez p. Mary Baker Eddy
Międzynarodowy
Dziennik
Wydawany codziennie, z wyjąM
k~em niedziel i świąt, pr~ez Wydaw
TEATR MIEJSKI
Vlctwo "The Chdstian Science
Dziś' prl~edf3ta.wlenie zawieszone.
Publisbing Society. One Norway
W prćbach .,Ra.~y·.
Street, Boston Mass.
PrBmjera w piątE'k.

11341R ł 1'I1J1Y"4

TEATR LETNI
~omunikaty dla kie~ników tegt
W dalszym ciągu "Szkoła wr~zię plsI?a., artykuły i ilustracje, które
ku".
maJą być ogłoszone, należy kiero'
wać pod adresem
"BAGATELA"
The Editoriał Board or
Obecna Sozlą.gierowa rcwja ,,:nt'\.
The Christian Science MonitGr.
gateli" pt. ,.To tl"Leb:1 7. obaczY'ć"
będzie dawana. jeEzcze kilka. dni.
się
~óf}
Ci, którzy me zdą,ty1i obejrzeć bie- Abonament reguluje
kra.
żącego programu, mogli! to uezynić przez pocztę (ze wszystkich
iów)
i
wynosi:
w dn.iu dzisiejszym na piorwszem
rocznie
dol. 900
przedstawieniu o godz. 8 wi'eez.
półrocznie
dol. 4.50
lub na na.'5tępnem o godz. 10 wlecz.
kwartalnie
dol. :?2!5
miesięcznie
dol 0.15
pojedyńczy egzemplarz dol. 0.05
WYCIECZKA DO CIECHOCINKA
Ze względu na wZlnc' żc:ną fre- Tbe Christian Science PubJi.shlng
kwencję na pociąg' popularny d,)
Society,
Ciechodnka biuro podróży IN agons
Lit5 C00k komunikuje, i:e zaplBy Boston. Mass. U. S A. wydaje:
The Ohristian Science J omnal
p)'zyjmow~•.ne będą, jesZM€ tylko w
ChriJstian
Science
Sentinel
cii}gu dnia dzisiejszego i w piątek
The Herald of Christian Science
do godz. 16.
w językach:
Ci wszyscy więc, którzy 7.amierza
niemieckim,
francuskim, skadY'"
ją. skol'lZystać z nadarzającej się u.
nawskhn, holenderskim.
kazji i zwiedzić Cierbodnek winni
Chri,stian Science Quarterly·
nie zwlekać z decyzją, i natychmiast
\V
Łodzi do nabycia w Tow. Zjed'·
:; gł()fBić swój udział w wycieczce.
Pl1zypomina. się: że przr,jazd w ubie Doczenie Wiedzy Ohrześcijańskie!
przy uL Go.ańskie,i 91.
strony wynosi tylko zł. 8.80.
. . . . . * MiSZ-b 1-~JWiIO
Pocią.g 'Popuhrny wyruszy z Ło
dZI z dworca Łódź KaI. w sobotę
o godz. 16.31 a odjazd z riecbocinka. nastąpI w niedzielę o godz . 20.
Miejsca w pocjągu numerowane.
nabyć można
Komisja zdrojowa ITI . Ci",.chcrin·
ka. pil'2ygotowuje szereg niesp<,dzia
w Inowłodzu, Teofilowie
n<:;k dla. wycie~7.k(\wicz\1w.
i przy ległych letniskach
Bilety są. do nabycia wyłącznie
u p. Lewenberga
w biurze podróźy Wa~ons Lits
Cook (Piotrkowsb 64, tel. 170·77).
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WIADOMOŚCI SPORTOWE

'"tOO-tu
w. jednej
W
sceme muzyczne]!
ś~iewaków

niena pobił

Iłu ot:iński

Setki najpiękniejśzych
tancerek Ameryki l
w wielkim
wystawowym
filmie p. t.

zapowiedziangt:b r~kordów
ierzgskac:b
sporiowgc:b polskic:b emieraotó"
pań i panów. W pierwszym przedbiegu wygrała Przybylska (USA)
13.2 s., w drugim Walasiewiczówna w cza,>!e 12.3 sek.
W biegu panów zwyciężył Jamak
(USA) w czasie 11 s. a w drugim
przedbiegu Go'ankiewicz 11.6 s. Re
prezentanci USA okazali się bezkon
kurencyjl1ymi sprInterami.
Bezpośredn~
potem odbyła się
ła jednoosobową reprezentacJę.
zapowiedziana próba pobicia rekor
Jako pierwszy punkt programu du światowego przez Kusocińskie
I)dbyJy się b:1e~1 na 100 mtr. dla go na dystansie 2 mil ang. przy'

WARSZAWA, 1. 8. (Tel wł.) rozpo'
częły się
igrzyslia sportowe polskich em'grantów. Zawody te zaszczycił swą obecnością p. prezyGent Mośdcki, który dokonał otwarcia Igrzysk. Rozpoczęły się
one defiladą drużyn. Najliczniejszą
była drużyna z Niemiec i Gdań
ska, Mandżur.i:a natomiast pr~ysła'

W czeraj na stadjonie Legji

Ja mam lemoerament

czem zapowiedział on próbę pobi·
cia rekord:l na 3 klm.
Chociaż pierwsze :>krążenia Ku'
sociński przebiegł w bardzo ostrem
tempie a póiubj koledzy klubowł
podCiągali go w następnych okrąże
niach ambitne zamiary Kusocińskle
go nie zostały osiągnięte. Na 2 mile Kusociński miał czas 9:13J 4 s. a
n,\ 3 kim. 8:29. Rekord śWIatowy
ustalony przez Nqrmiego na 2 mUe
wynosi 8,59,6 a rekord Nie1sena na
3 klm. 8:18,5.

~eJrelenta[ia ~ił~aflY

Rompromi.ui.,a

~

Libertasem

reprezen!Ł·acyjollY
piłkarski roz,e.gtra. w

Polski

I~~~oatletów

(Cracovia), Korn,g old (War~Z8.
wianka) i Ciszewski (Cr aco·
via).

l'!'

dniu
8 sierpnia spotikanie z repre·
zentacJą
piłkarSką emig,r acji
Mecz odbędzie się w Walrszawie
w Ir amach
p!ro.gramu
ugIJ"zYlsk sportowych emig.racj.i.
Do zawod6w tych lcapi!ŁiIl
sportowy
PZPN. us~·alił już
skład drużyny,
do któ.rej w~
sz'l.i: bramka·r z Korniejews\.i
(Polonia), obrońcy: Bulanow
(Polonia) i MarŁyna (lLegjal.
pomocnicy Kotlarczyk II (Wi ·
sła). Cehua.aik (iCraoOovia), Dzi·
wi.sz (Ruch) i w lin.ti napadu
Riesner (Garbarnia), Ma.tias 11
(PogoIl), NaW!rot (Legja), Wili
l1lJowski (Ruch)
i WłQdarz
(Ruch).
POIz atem jako [' ezerwowł w
zll1aczeni zostali: Fil"ymarkie·
wicz (ŁKS.), Pająik. (Cracovia),
Szczepaniak (Polonia):, Ziżka.

(3:0)

porażka łodzian

był chybioną

ki, miał przytero jeszcze dwie oka- zdecydowało wystawić niemal kom
imprezą. ŁK.,S potraktował przeciw zje, by wyrok podwyŻJszyć. ŁKS pietną drużynę ligowąByJo to
nika niepoważnie, wystawił dziwny nie potrafił rozwmąć żadne j akcji. jedIl"Lk zbyt późno, by nadrobić
akład drużyny, w którym obok re- W ataku bll,rdzo słabym był Kra a stracony teren. Przewagę techniCQ;I':el'wowych zawodników, kIlku gra obok niego Karasia];:. Pomoc nie na. i taktyczną miał nadal LIbertas
lZy było nie na .'Swy('h puzyejach. maI że nie istniała.
i jedynie ŁKS potrafił utrzymać grę
Libertas grał spokojnie i celowo, a
PublicznoŚĆ była do ::J.,.~~wyż.szego otwartą.. Honorowy punkt dla lo
r.:ie natrafiając na poważniejszy stopnIa rozcz a~o\Vana, grą ł o dzian, dzian zdobył K3.rasiak z rzutu woJ
(,p ć r zdobył do przerwy trzy oram- to tg,ż po przerwIe kierownietwo nego, podyktow:Lnego Z(l, przewinre
Mecz

i

na mecze Polska-Emigracja

spół

lib~rias · łKS ł:l

9

~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nie bramkarz 't. Drugą ol; azję zma 1
nowal Herbstr:Hch, strzeb,jąc z 1
metra w :1~t. Po,I sam koniec meZwycięzca w
('zu Liberta.s zdobył co;;wartą bram
kę. Ws?;ystkie bramki uozyskane
przez w:iedenczyków oyły wypraro
Wane i efektowne. Sędziował b. do
brze p. Stępień. Widzów 1500 osób
a WIęC zawody obok na.s ka sporto
wego dały niedobór kasowy.

"Tour de France"

W dniach 7 i 8 sierpnia udsię w Warsza.w ie mccz
lekkoa tIetycZIlI v
reprezentacji
Polski z .repreze:ntac.ią emigTacji. Wlbrew oczekiwaniom Pol
ska, nie hf}dzie w stanie wystaWI'C
na,isUniejlSzego
składu,
~d';ż z.c względu
na chorobę
Eljasz odmówjil: startu , a Kucharskiemu ZIaj ę c i a zawodowe
uniemożłiwia .:q
pTzyb>yde dl()
będzie

War~lawy.

Heljasza zastąpi Ti1gne.r, a
Kucharskiego
Sidorowic·z.
Wreszcie wycof.ano z reprezenti!łcji zdradzającego osŁatnio sIł!
bą. formę Sikorskiego i w sk >

ku wdaj ba.nvy nasze rrep.re1;Ell
tować będzie Twardowski.

Zwycięska
•.

ekipa

"''':'.~~:,.'-''o/

•••••••••••••••••••••••• •
••••••••••••••••••••••••
TEATR ROZMAITOSCI
Cegielniana 27, tel. 112-25.
Goścalnne

występy znakomItego
amerykańskIego

gwIazdora

Michała

DzIś,

MichalesBo

w czwartek, o g. 9.30

W.

zlo.g
,,1'I~lodja oJ.:a" I
cen:a~d;:::!~ ł

Jutro, w piqtek, o g. 9.30 w.

Os~ainl taDi~,
Z Michałem Michalesko

Kol:.rz Magae

przemaw~

do mikroforu radjowego.

Ekipa. 17 p. ułanów wielkopolskich, która. na zawodach konnyoh
•••••••••••••• •••••••••• w Hrubieszowie o mistrzostwo na rok 1934 zdobyła pierwsze
••••••• •••••• •••••••• ....
miejsce i tytuł mistrza armji.

•
CAMI

Klub t:lie;·(lat:
- Czy jest pan przyjacielem luspytał
dzi ekscentrycznych?
mnie pewnego ranka pan Piterclown, właściciel hotelu, w którym
mieszkałem i jadłem.
- Wielkim przyjacielem, panie
PitercloWil.
- W takim razie pokażę ))anu
ldub, który nawet w New-Yorku
może być uważany za osobliwość.
- Jaki klub?
- Klub Clic-Clac. Pierwszorzędna osobliwość. Do klubu tego nie
każdy mo:Łe się dostać. Prócz nie·
wielu
wtajemniczonych, prawie
nikt nie wie o jego egzystencji. O
ile pan ma ochotę, możemy tam
9ó.iŚć dziś wieczorem.
- Z wielką chęcią, panie piterclown.
- Jak pan widzi, - rzekł piter
clown, gdy przekroczyliśmy próg
całość, na
klubu Cli'! - Clac, pierwsze spojrzenie, nie robi wcale
niezwykłego wrażenia. Jest to klasyczny 14ub. Ale chodźmy do sali

ery,

- Rrzeczywiście! W klubie QicClac stawką mogą być tylko policz
ki. Przecież wszystko zaleiy tylko
od umowy, nieprawdaż? Zresztą zasada gry jest całkiem prosta. Wygrywający ma prawo temu cd kogo

Udaliśmy się tam. Dokoła długie wygrał wym1erz~ wygraną iIIość
go stołu siedzieli młodzi i starzy policzków.
mężczyźni, którzy robili wrażenie
_ To znaczy, Ze po każde} parczłonków najlepszego towarzystwa. tji gracze z zimnym uśmiechem
Gracz, który trzymał bank, rzekł biją się po ~uziach! To. są przeciet
nagle z zupełnym spokojem:
zwierzęta!
- Moi panowie, w lmsie
jest
_ Nie, tylko neurastenicy.
Ci
pięćdziesiąt policzków!
biedni luizie chcą się trochę rozerwać. Rzecz gustu! Pozatem rachun
- Banco! - krzyknął ktoś.
Bankier odhrył kartę.
Gracz ki nie są prawie nigdy odrazu wy
przegrał.
równywane. Wygrywający ma pra
- W kasie jest trzydzieści po- wc ogranemu wymierzyć należne
Iiczków! - wołał dalej bankiet.
polic~ki, kiedy i gdzie chce; dłuż'
Nie rozumiejąc, ani słowa z tego nik musi je przyjąć bez mrugni~eia
co się tu działo, ))ociągnąlem Piter- powiek. Zdarzało się Juz, Ze wierzy
clowna do kącika.
ciele budzili dłużników o drugiej w
- Zda,ie się, że jesteśmy w domu nocy, aby wymierzyć im należne
warjatów, drogi Piterclown?
policzki.
- Gdzie pan widzi warjatów?Przypomina m~ się akurat pewna
odparł Piterclown. - Kto moie za historja, która zdarzyła się niedaw
bronić ludziom grać o policzki, za- no i będzie ona dla pana dowodem,
miast o dolary, - o ile sprawia im że najszaleńsze pomysły mogą eza
to przyjemncś~! Zresztą mówiłem sem wyjść na dobre. Pan zna przeze pokażę panu coś bardzo ekscen-jcież Jima Corbetta, boksera? Jest
trycznego.
to stary członek tego klubu.
Nie
- A więc oni grają tu rzeczywiś ma on coprawda sżezęścia w grze,
de o policzki?
choć jest niezłym graczem. Widzia

łem już, jak przegrał 720 policzków dziwem.
Tak, proszę
- Czy nie uważasz, skarbie i nawet nie drgnął.
pana, 720 policzków! To jest suma! rzekła do nai':l~i!zonego, - że ten
Na szczęście Jim nie ma delikatneJ mężczyzna jest cudownie zbudowa
skóry i może znieść taki dlug..
ny?
Jednocześnie należaloby wziąć
- Ha! ... - ouparł pogardliwie
pod uwagę, że Jim, .iako wygrywa szczupły młodznan. - Pokaię ci,
Jący, jest postrachem przeciwni' jak się postępuje z takimi panami!
ków. Lecz wcale tak nie jest. Jim
Wątły blo.ndynek
zostawił, na
przyzwyczajony jest do wymierza środku ulicy swoją pobladłą ze
nla ciosów pięścią, ale nie ma on strachu nar7Je>: ,hną i zagrod2iil
pojęcia, jak się kogoś policzkuje. drogę bol{sernw i.
Jest świetnym bokserem, a nie u·
- Bardzo się c:e .. z~, że pana wllmie dać komuś dobrego policzka. d~, pemie Ca.rbett.
Jest mi pan
Pewnego wieczoru, gdy Jim Cor· jl"Szcze coś winien. Czy tak?
bełt trzymał bank i akurat rzekł:
- Naturalnie. Niee,1 pan całkiem
- Dziewięć poHczków w kasie! spckojnia odbiera swoją należność!
- jakiś szczupły ~londynel{, któl'y - od,arł bokser i nadstawił pol:po raz
pierwszy był w klubie, czek.
krzyknął: "banco"!
Młcdzieniec szybko się odwrócił,
Szczęście sprzyjało małemu. Jim chcąc sprawdzić, czy jego narzeczo
przegrał. Po skończone.l partji, mło na patrzy w tę stronę poczem
{lzieniec wymierzył bokserowi sie- podniósł pGwoli rękę i... rozległy się
dem policzków.
szybl<o po sobie następujące dźwię
- Dwa pOllostałe policzki zosta ki dwuch siarczystych pOliczkÓW.
wiam sobIe na inną okazję --- rzekł
Jim Ccrbett oddalił się szyblco,
i wyszedł z klubu.
zadowclony, że spłacił swój- dług
W kilka dn~ później, wątły mło- karc:aIlY. Wątły młodzian, gwiżdżąc
dzieniec, spaceru~lc z narzeczoną przez zęby, lv.-acH do SWEJ narZec7.0
po Madison Square, natknął się na nej.
Jima Corbetta.
- Widziałaś, tak się postępuje t
Gdy narzecz.ma
jego ujrzała bokserami! - rzeld z dumą.
sławnego boksera, krzyknęła z poTłom. Dw.
y
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Spadek produkcji
w

całym przemyśle

konfekcyjn) m

Przemysi konfekcyjny notuje wy
datny spadek produkcji. Tranzah:cje
hurtowe artykułów letni!ch uległy
całlwwitej likwidacj~ co przyczyprzestawienia nHo się do ograniczenia wytwórC2'o
Zagadnienia lniarsłWla był))
przeciwko podwy~e ceł
Przemysł staje na stanIOM- ewolu~jnego
ostatnio przed:miotem obrad za rua len, konopie i jutę, w żąda sku, że gdyby pro;"'ll'am luiar- pI"Odukc.ii na surowce krajowe ~ci. Analogicznie kształtowała się
fabrykach biehzny,
równo na terenie posZlCzef{ól- nej przez sfery rolinicze wyso- stwa był realizowany nie ewo- w drodze porozumienia międ,y sytuacja w
przemysłem i rolnictwem,
które w celu uniknięcia redukcJi unych resortów rządowych, jla k kości. Wysokie do na suro- lucyjnie, let.z gwałto-w:nie i w
W tym <...elu zaproponowano t!zielały urlopów robotnikom 1 pra
i w łonie samorządu gospodar wiec musi mieć odpowiednik. całej ro-zci~~i. wówczas da
powierzenie prac w tej dziedzi oownikom_ W niektórych fabryl,ach
czego. Związek iz\b przemysło~ w wysokich cJ1ldh na pliIpr.,... to
wo - handlowych oraz central- dukty i pllO«.łl*~ ostat~ wyniki zdectrdowame ujemne. nie spe.cja,Lnej komisji reprezea podięte Jui zostały przygotowarla
tują~e,j
zorganirowany p["Ze- produkcyjne do ,sezonu zimowegu.
11y związek przemysłu polskie- co nie da się z łatwością z·r e·
Wmioski 1IniarstwllL są ~dno
f.o. zgodnie z życzeni€m min . alizować, gdyż w2l~lędy trakhl- stronne, nie uwzględni'lł.ią, słu mysł i rolnictwo. Komisja ta w Ujemnym czynnIkiem były memiarę filJla1irowania prac przed sprzajające warunki
atmosfcrycz1'oln~ctwa., przedstawił czynni- towe na to nie pozwalają.
sznych potrzeb przemysłu, nie
l,om pallslwowym uzgodni,one '\V stosunku do szeregu ~l"ajów odpowiadai!\ jeglo mo'tjilwo$-· kładać będzie wnioski czynni- ne, które przyczyniły się do silnej
kom rządowym. Są.<1zt należy, l'edul\cji obrotów sprzedażnych. W
wniosld w sprnwie
sławki lila
przędz~
lnianą sa
dom w chwili obeonej i
że wsp61!pra~a ta doprowad~i związku z tern fabrykI posiadaJą
stosowania rOdzimy'ch SUI'OWzwiązane traktatowo,
grorną dalszą lłego Ukwttdacjąj.
nJiewą~iwie do pozytyW1Ilych do§ć duie zapasy tcwarów,
"ÓW włókienniczy~h w pNemy l w stosunku do imnyeh państw
Rozwiązanie tych mgadmilCń wymików, gdyż tylko ścisłe uProdukcja fabryk obuwia gttm6
śle polskim,
\ dziala k:lauzula na.lwi1ększ·e~o
nastlt'Pie może jedynie pr,zez
jaż
daJszemu
T.golinienie interesów wszY'st- wego nie uległa
Zdaniem samorządu gosp.v · . uprzywilejoW13.nia. W tych wa·
pororumiiente
:za,inwleSlOlWtIv- kilCh
zaint6resowanych sfer zwiększeniu. Eksport nie wyka za.
oare-zego za Ląpienia surowca I runkach wprowadzenie cła nil
nych ~llłęz1 przemysłu z rołn1c przY!lliesie takie rozwiąJZanie większyeh zmi~n.
7.agjranicznegQ krajowym po- surow~e wywołałoby niechyblwem.
problemu lniarskiego w Polsce,
WilllJ.110 mieć miejsve z punkhl nie
POll'ozumliame Itio u)W~ę.d-l które odpowiadać będzie powidzenia kalkulac.ID tyl!ko wle- wzmożenie przywozu za~dy, ie śli
cznej przędzy i wyrobów J(Oto- mać b-ędzie poIJrzeby rol!niJc- trzebom s'kl3.Tbu p'aństwa, roltwa, przemysłu i konsumenta, nictwa, przemysłu i konsumen
W sądzie okręgowym w ł.odzł
e
za surowiec polski uzysk1l1 my
wych~
Przytoczy1ilŚmy w obszemem ta. Każde inme l'ozw.iązanie bę t~zyq się następując a sprawa.
7.1l:;~J'anieą ceuy niższe od tych, powodując straty i dla rołni~
Bolesław Jantys, właściciel lalio
które płl.r.imy· za surowiec za- dwa i dlla przemysłu krajowe- m'zmieniu stanowisko zwiąlZku dzie ro~ią;lalliem jedll'ostron
gI'.mJiezny.
go. Ze W'zlg'lędu na to nieodzo-w iJZib oraz cenrMI'a~~ zwiąlzlku nem w myśl źle i egoistycznie ratorjum chemic'mo - kosmetyczne
pseudopatrjoty- g'o przy uItcy Senatorskiej 1 wy·
przemysłu,
wytpowfuadających pojmowane,.,O'O
W szelkie posu-uiocia w kie- ne jest wi.ęc
puścił na rynek łódzki ochraniacze
7.lmu ekonomi.cZlIleg.o.
si.ę za zachowaniem z,a sad:v
run!ku
wZilllOżenh
produkcji
l=DZostawienie sliatus quo.
gumowe Malthus, kt6re w detaHcz
wyrobów z ~ob~go suro~a !~~~~~!5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ oej sprzedaży kosztowały 50 gr,
sa, uwarunkowane nadal
W drugiej pnłowie 1933 roku
możnością zbytu.
JantY's
stwierdził, Ze popyt na oJe śli przyjąe np. że
chran1acze zna(;włe zmalał. Bl\da'
wyroby bawełniane są znaCIzjąc przyczyuy t~{) zjawi~ka, stw!er
nie talwe od lui2!ilych,
dził, że Wolf Majerowiez, Opt.łYk'
i że w przybliżeniu cena wor(Narutowicza 8) posiadaJący inn1
ka lniltlueg>o jest dwukrotmie
przekroczą
ochranktcze gumowe, stosuJe :d~łi
droższa od worka jutowego to
Rynek bawełny amerykańskiej trzebowanJe przędzalnictwa świato nym ujemnym czynnikiem jest z3- wą konkurencję, sprzedając ochrajest mało prawdopodloblll~, by kształtuje się pod wpływem 3 odręb wego na' surowiec amerykański ule niepokojenie, wywołaneprojektamł niacze Malthus po 25 gr. za sztukę
R06ji W sprawie przeznaczenia w I kU,lentów poucza, Ze 54 one nfe
I.limo zale'ciCnia czynników u- nych czynnik6w. Przedewszystkiem ga zml1iejszenilł_
rZĘdowych, w~rI"Oby bawełniane zaliczyć do nich należy doniesIenia
Światowe zapasy
bawełny na Azerbejdżanie 5 mlljon6w feddanów nie warte.
Znaczn,
Jantys zwrócił słę ze skarg, do
iutow e mogłv być trwale za- o kształtowaniu
się
warunków początek lipca wynosiły: bawełna pod uprawę bawełny,
stąpione lnianemi.
atmosfe:'ycznych, następnie dysku' amc--rykańska 5.720.000 beł, wschod czę5ć przeznaczono pod specjalne prokuratora ł sprawa znalazła glę
dla baweł.,y na wokandzie 'łlJdtt okręgowego w
Prohlem zastępowania surow sj~ w lwłach eas~o.łar~ych ~ pu- nio _ indyjska _ 231.000 bel egip pola doświadczalne
~(}w zaglrankznych krajowenIi bhcystyce ek~n?m~czneJ Stanow_ ~ ska _ 476.0aO bel pozostał: ga' egipskiej.•reśIł ~ażyć, że Rosja Łodzi. Do rozprawy nie c!oIało Jecfo
wi:lżc się również z
~w. kO~J1eczn')sCI dalsz!ch ~osumęc. tunki _
518.0GO' bel,
ląc?l1Ie w swoim czasie nabywała znaczne \nakŻe, albowiem nasąpłła dobrowlll'unk:uni kredyto1wemi,
l~flac:YJnych, a wreszcIe zmIany na 6941j.OOO hel. Zapas\' światowe w :\OŚCl bawełny egipskie), wówczas wolna ugoda, t1A mocy które) Mafl· '. k' ·1
.
.. b y ć llIek t orych
.przeszło
. ,
. zaniepokojenie Egiptu staje się zu' rowicz przyrzekł zanłechać z1Mł..
Ila I" )1{; l surOWlec moze
, , rynkach pod wpływem r. ub. wynostły
8 mlljollow
weJ kon1turenc}ł,
'
llah"l\' oraz z warunkami tech zakazów
lmpol'h\ sur~wc6w
do bel, a w r. 1932 - l)rzl!'SZł o 9 m't- pęłnie zrozumiale.
N' nicznymi. W chwili obeooej lemlec.
..
ljol1óW bel.
U
przemysł nasz korzysta z doTe zasadnicze czynnik t oddZIały
, ,
(~odn~ch lk'1'edytów pI1zy kup- wuJą jednak na rynek w zupełnie
~ynek bawelny egipskieJ, k~ztał~ic sin·owców,· co daje mu mo- odmienny, sposó~. _Warun~i atmosfe tUJe si, pod wpły,,:em donteSle~ o
i;ność równie d~odn~o kre- Iyczn~ ntesprzYJujące zbiorom po- wzroścIe przestrzem
uprawne.l o
dytowania odbiorcom. Gdy~ zwalają p~zypuc;zczać, ze zbiory te 12 - 1~ proc. Wobec korzYlltłlYC~
złożyła podanie o odroczenie wy piat
w chw'!' b e .
l'b ł cbracać SIę beda w granicach 10 waruukow atmosferycznych przewI
zm'iJ.szo~l Odo cneJ przb~m~s
y milionów beł -T~ naturalnie bylo- dywane rozmh1.;y zbicrów bawełny
W ótiu wczorajszym wpłynęło
Z załączonego do akt sprawy fil
·"", , y
PÓrzeral.:R1~la w'!h-,bV ~Iell\entell; wZl~acniająeYI~ ceny eglpsk:ej ccenia;le są na mniej- ~o sądu baudlowego w Łodzi poda- lansu wynika, U: ogólue zadłtdenle
l '1'vznle surowc w h:.ua }owyc, "
.
.•,
. "
."
,
. ,. ktore zre3.~tą kształtuJlf się zwyz- wIęcej około 9 I poł m!lJona kan- nie firmy "Pantel I Pytowski'f fa- firmy wynosi około 300.000 zł.
bąd z' te z- d o ' znaczn€\go '
~aJll- J
N l' .
. t .
t'
t b t
i'
czenia przerobu surowców za- towo.
a ely .1ednak przy OCE'n1E' arow ..1•• CZ'laCza o y o, z re' bryka firanek z sledzib'ą 'Przy ul.
Majątek firmy w kapitałe płyn
.
h t
przyszłego poziomu cen uwzględnić !wrdowf; zbiory z r. ub. przekroczo
granrcznyc, o
"
1" d
l
'1Lomzyńskiej
8
w
przedmiocie
u'
nym
wynosi 350,000 zł. wart~4
mus' alb· at hmiJ t .
l
ten moment, ze Jedl1o~ześl1le poza- Ile Iłę ą JE'szcze o 1 mI jon. Copraw
dzielenia
tej
firmie
odroczenia
wy'Zaś
maszyn
i: nieruchOłJlOkł 760,000
•I
Y n bYC
as dł~u .0- amerykańskie teflOny uprawy nie da, na sImtek zmian gatunków ba
wac swe >O ecne za uze,ruc
,
ł
"
'
. .
,
ó łb
' b ' ulegną zbyt Zil ~cznemu zwiekszemu we ny egJpsloeJ z uW2~lędmeUlem p~at oraz jej współwłaścicielom d.
~ego me m ~
y UCZynIĆ
ez
-.
. .
,
k
t • '
• In '
gdyi to JDlIsiałnbv osłabić nastroje surowca wyso ·owar osetowego prze Izydorowi Pantlowl i Szymsi Pytow
Podanie () udzielenIe odroczenła
spec.la
cl
pomo~.
'k
D
.
.
.
·-d·
'
,
..
' przecIe
. t\V d . d "
t' h"
zwyz -owe. yskuSl:\ na tematy 1\1- "'I j,wac mozna reuu \-.cJe
likiem u,
wypłat na przeciąg 3 miesięcy wno
t ;Zle. zn~le e: d'IlLcr.n~ł prze- flacylne t\oprowadzHłaby jedynie ne,i wydaJn06ci. Z drugie.i jednak
Suma nale:i:nośd od niewypłacal sił w imif!Ul!l frrmy adw, Kaleckl.
; aWle-:e s~ę z. 1.e Il~go artyku- do zwyżki cen bawełny na rynlH1 t'trlJny zwi~kszenie
pr2iestrzem uu n~ t'Ul g1 Wl~ze SIę
wewnętrznym, powodl;jąc ptlO'rawę prawnej nastą.piło w Górnym Egip "ycb odb!ol'cÓW sięgać· ma około Sprawa powyz:w.R znajdzie alę na
'I. zams a owmuem lilowych n'.
' g(ł zle
• wy d"
d'
któ
.
sy t uacJ't farmerów oraz szerokich
Cle,
aJnosc- 'jest st 05U11 k-o 88,000 zł. przyjęta zaś w bilansie wokandzie najbliższej sesji "ljdu
J·zą .. zlen, 'J'
oJ"C ~t.. wymagałyby Mł przemysłu ! handlu zwiazane<YQ wo bardzl) d;:źa.
•
w kwocie 46 zł.
handlowego,
Wle. OJUl Jonowyo;;u wkładów.
. : _.
,.,
t
k
z bawelna. Dla ogo!net tednak sy· l"
Na
podl<r€ślenie
zasłllguje
akeja
P os t u l·a t V mars wa w za 1'C- t
'"
i
. .
·
t h 't
.
'.
.. uacJI sWiatowego rynku bawełDfa- !Jrcwadzcna przeciwko &zkodmkom
sle na yc illlas owe;} realIZaCjI lIego byłyby to czY;,lIi1d stosunkocale"o
proctramu
nIe uwzO'lę<l. te dwa w oparciu o pomoc rządu.
· .""
'"
,.,
wo małl)znaczlle. O Ile wlec
Wreszcie
«statnitn czynnikiem Zmniejszają się nasze wierzytelnośei zagraniczne
nlaJ~~ postulatu przemysłu w czynnikt, t. j. spodzjewal~a reduksenSIe
.
b'
ć
"
fł
•
zapewniającym
znaczne
rozmiary
Sprawdzianem, .iak dalece zmnie.ł
Stosunkowo poważnej zwy~ce u.
e l'
Tj'
•
cJa z lO\' l- l naiJtrole 111 aC"lne sta
W(JI ueY:!lu~go l'ICa2lZOwam2 tcncwią elementy zwyżki cen: 'o tyle zb-crów i ich wysoką jakość g.lfun [;zyły się nasze stosunki gospodar- legły jedynie wierzytelno§ci Daredul{c.ia zalmpów niemieckIch i nie kowa. ~est normalny poziom Nilu, cze z zagranicą, jest poniekcld stan 5zycn instytuc.ii kredytowych we
. . . go pI'~n~,
a.~vszell~le zmme}szenJc produk IJewnO~Ć co do dalszych zamierzeń zapewitlający dostateczne
zaopa- wierzytelności zagranicznych pol- Francji, gdy;' podniosly się w ciągu
ej! . d~a
potrze:b
krajowych Rzeszy w Jziedzinie importu suro w trzenJe p61 bawełl1~~n. w wodę· P?- [,kich instytucji kredyhl krót1wter- powyższego czasu z 3 do 10 miljo '
Z111me ..łSZy
. wy!) l vwa ' la ryne k"
. rówmeż
cow
- uJeJlll1le Za Pyt na bawełnę egtpską kształtu.le minowego. W liczbach zaokraglo- nów zł. Stanowi to 233.3 proc" azko
-zdolność konkurenC!l~jną lll'71e- lIlaczyi ~alezy~ 'że w ostat~lch Stę w dalszym c:ągu bardzo korz~'st nych wiel'zytelności te w r. 1928 da tylko, że ta wysoka cyfra sto'
POlllewaz
pr.zypl;szczalnY \"ynosI..\ y 200 rui'1'Jonow
. z.,
I
~y~łÓ~ ekspo~tu.ląeych. . dniach transpor1y bawełny amery- nI1e.
na 1 sunkowa me odpowiada bezwzgl ę"..
NH~b zpIe~zne Jest zalecenie kańslde,j ul ~gły pewnemu 7.większe e~~p~rt ~o J~onca sezonu ~ynle~le sty~7.nb zaś 1934 r. wyniosły tylko nej.
zalu:pu drozszych ~~waró.w. ho niu, co ma sw'e źródło w powaittej p,,,,e~lętme 50.009 bel mteslęcZl1le, Q4,2 miłj., tj. w ciągu 6 lat l.ł1llllej'
Ilalezv ,tu uwZględn.IC UdZl13.l po redukcji zapasów tego surowca w prze 0. na początku ~lOwe~o i rol~lI szyły się o 52,9 proc. Kurczą się
NAKtADEM KSIĘGARNr tÓDZ·
szczegolnY'Ch gałę~l gospod~r- magazynach bremeńskich. Zapasy po ~ zbiorach pozostał3by U1ewelkte obroty handlu międzynarodowego,
l<IEj "C Z Y T A J"
Łódź, ul. Prez, Narutowicza nr. 2
z:!tllie;,szają się tei i wypłaty pom;ę
stwa w pokrywam u wydatkow bawełny ameryl;ańsktej w Bremie w tlosct tego Surowca.
pall~twa, które
poc:r.=!tkach ut). m. wy~osiły 419.000
O ile sytuac.ia statystyczna ba- c.zy instytuc.iami kredytowemi, na
ukazały się jut
I'olnictwo . i()pła~, stosunkowo bel, podczas ~dy w tymie okresie wełny egipsldej l{sztaUuje się po· tych obruta~h oparte.
w znaczm:, Dlme.lszym słopnhl r. ub. wynosiły 502.fiOO bel, a w myślnie, o tyle :re strony pro~ukc~l
JeżeH wziąć poszczególne kraJe,
DlZ prz~Dlysł
dniu
1 styc7.J1 l a rb. wynosiły do konjunktura wydaje stę korzystną. to największej redukc,ii uległy nai powsba!e kateg'()rjc pła~lli- 600,000 beJ. Charakterystyczne jest Nieznaezna marża cen bawełny ame GzC wierzyt~lnośei w Stanach Zjcd
ik.ów; Oczek:!wrune więc 1Jw(}.I~ przytem, że pomimo redukcji tych rykańskie} i egipskiej przyczynia noczonych, gdyż o 84.6 proc. naFilmo-romans
lllp.llle skarbu od popierania IlU zapasów są one większe antieli za się do wzrostu konsumcji surowca st~pnie w Angl.ii o 83,3 proc. w HI)
nych działów rolnktwa, W'oibec pasy bawełny amerykań~kieJ w Li- egipskiego, Zwyżkowe nastroje cen land.ii o 75,7 proc., w Austr.il o (\7.1
Szymona Bogdan owicza
poprawy sytuacji lihiJarstwa wy verpoolu, wynoszace 398.000 bel. potęguje również polityka rządu, proc, itd. Wie~zytelności w Niem·
Do nabycia we wszyst kich księda je się cona.~mnie.j wątpliwe. W przeciwieństwi~ do zwlększo- ldóry odroczył 1ermin rzucenia na czech prawie nie ulegly zmianie,
garn .cch.
Samorząd gospodarczv wypo nych przeladunków bawełny amery rynek na t)k:-es do listopada swych gdyż z 2CO mil jonów zll1n i ejsz:-:ly
2 zł.
Wiada sie również
kańskiej dla Niemiec ogólne zapo- 'ZCillI8ÓW 150_000 I{antar6w, Jedy' SIę tylko do 19,4 milj.

zowan;e postulatów lniarstwa

Zloiliwl'konJuuenCJ-a

acz

g

•

a

Zbiory surowca w Ameryce nie

10

J

Firma Pantel i P,IOW5
I

o roig

,

' :I

"ORZECHY WiELKIEGO

ftllASlA"

-

,''Nr.

211
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1934

Dr. med.

en al a bad nla
n.Trachlenherc
powróc:il

O

Ceduła giełdy łódzkiej

9.81.15 l'pIJel srebrny 1.34 bilon
0,62 Ba.nk Polski płacił za bankno
Na wczoraj87-Cm z"l,raDlu giełdo ty dolarowe 5.26.
\Yem w Łodrti notowano:
AKCJE
tranz. sprzedaż kupno
Na
rynku
akcyjnym
obroty były
ł>olary
5.275
bardzo ograniczone, przy tp.udeneji
8 proc. Lodzl :łO.75
utllzym:mej. Notowan(/: Bank PulKonwersy.in~, 6~ , 75
B"cldowlana.
45.()(l 44.75 ski 85, Lilpopy 9.'7'5.

narutowlul 22.

•

tel. 133-16

Aku ulatorów
RlłDJOWYCH

łódź

PIOTRKOWSKA 167

Dolarć·wka

53,25 53PAPIERY PROCE:ł\'rOW E
Inwesaycyjn:t
116,30 116,00
Dla papIerów proeentowycb prze
Analizy lekarskie
WARSZTATY AEPARACYJNE
Bank Polski
SI}- 85,00 waiał~t tendencja. mocniejsza.. WiQl,
WYPOŹYCZANIE
S:1turny
75,00 'j 4,05U szych obrotów dokonano fi proc.
POWRóCIŁ
AKUMULATOR6W
T~ndencjn. cokolwit>k mocniejsza poz. konwersyjną, 7 i p01 proc,
ziemskietui i 5 pror. "Yarszawy 21
1983 r. Notowano: 4 proc. duJarn·
Warszawska giełda
Dr. med.
\Va
53.
4
proc.
inwc·
s
tycyjna.
seryjpienięina
Dr. med.
l"..a 119,50 5 proc. konwE'l'syjna Na wczoraj3zem zeoraniu giełdy 62,50 63:7ii ~ 63.26 7 proc.
~- alutowo • dewizowej w Warsza- stabiliza·c.y jna
61.50 - (\7,~IS 8
wie tendenoja dla. dewiz była słabo ~oc. Ptzem. PoUc funtowe '75.23.
powrócił
sza, przy obrotach niewlelkJdl. No 4 l pół -proc. ziemskie 48.nO drotmo
Sp8GJal sta cho,6b weneryo.nych,
towano: Belgja. 224.15 Berlin 205.25 odcinki 48,25 - 48, 5 proc. War
chor. dlJiecl
sk6rnych I moclEoplolowych
Gdańsk 172,50 Holandja 358.10 Ku l!lz8.wy 1933 r. 58 5'7.7fi. drobno Gdańska
teJ. 150-02
penhaga 119,10 Londyn. 26,(15 No · odcinki 58,25, 5 proc. Kalis7.1l. Iin.50
płdowei
przyjm. od 3- 5 pp.
wy Jork 15,99.25 Nowy Jork - ka 5 proc. Kalis'.;a 1933 r. ~8.50telef. 159-40
bel 5.29.75 Oslo 184 Paryź 34,90 47,2.5, 5 proc. Kielc 1933 r. L18. 6
preylmuje od 8-11 rano i od 5-Q w
Lek. dant.
Sztokholm 137.50 Szw:tjrarja- proc. obligacje Warszawy 6 elU
w nled_iBle i ~wlQłll od 9-f
172,67 Włochy 45.43; w obrotach 54,50; tranzak(~je dokonane, a nieDla pań odd~ielnll poczekalnia
prywatnych: m~rka. niemiecka 200 notowane: 4 proc. inwe~tyc. zwy·
szyling austrjacki 99.30 korona c.ze kła 116,50, 4 1 pćł proc. Wal'szawy
przeprowad:iła się na
ska 21.85 frank fra.ncuskl 34.90 i 65, 5 proc. Wartilzawy 60, 8 proc.
pO, dinary jugosłowiańskie 11.30 di1lonowska 8,1;50 za 7 proc. ~ląską.
Kilińskiego
funt angielski 26.63, dolar 5.27.05 ohóano płacić 64.75 za 7 l)I'OC
(obok parku Sienkiewicza)
rubel złoty 4,58,35 dolar tloty - wa.rszaw ką - 62,50.
Chorobr wewnętrzne
TaJ. 204-4.0.

TBLEF.

•••

J.

28,

aażski
ó(il

lenenie nlemo[V

Andrzeja •

f.

DlłfJł:fR

ul.

Drzez radj ,

Co usl,szvmv dziś

CZAMY AKUMULATORY
DO DOMÓW.

lIlir·dszycb.
23,05 Polacy 7. zagranicy uczest13.20 Fragmenty ze znanyrh 8ym nicy zjazdu przemawiają do swych
fonji (płyty)
rodziłt na obczyinjł.
16,00 "Gdy zadzwonią. przy pio.
(lenco mandoliny" - reportu mueyczny.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
17.00 Muzyka. (płyty).
20.00. WIEDE~. - Koncert for
11.15 "Szecherezada" - wesoła tepial\.o .'
D~buss-y:
Refleksy.

a\\c1yC'ja. muzyczna.
LIszt.: S&n miłosny.
:1.8.00 Pogadanka p. t. ,.Zabune·
19.30. LONDYN (Davcntry))~;a jelltowe dzieci w lf'cie'j
Muzykn, rosyjska.
18,15 Transmisja :t KrakJwa. !Iłu
20.45. MEDJOLAN. _
Koncert.
(·llOwiroka p, t. "Hozkaz" pg. Upro,..adzenie 'L Seml" _ Mozarta
S r:hOder!ł .

1!U5 Muzyka lekka, z kaw ... Ga19.45. BUKARESZT. - .. Tosca"
Puccin.i€!tl'o.
stronomja".
e
20.12 Muzyk'\. lekka. Wykonawcy~
19,40. W·DAPE~ZT. - KOl'.cert
orkiestra i Stanisław Stoniowicz Orklt'BtrV' miejskicJ. :.1 .1 fi r: ~fi1o~'ć
(rortepian)
cygaflska,

JaH~Tn:o~!~=:ka

OZlł

Juno Gordez
Ludwik Sempoliński

Doktór

IC

przyjm. od 8-11 uno ł 5-8 w.
tli nhłdzlele i h,l~ta. od 9-1 pp.

łM

Dziś pono Ogodz. 8i 10 w. ='O'rko.!~1~~!::'
do " Bagateli" po krótkiej przerwie
duet taneC'zny, ulubieńcy Łodzi

ł WOjDar

Dziś

na

Clllelnian. 11

I. chor.
Rouszu, nIi Id
nosa

Leka ...·dentysta

...........

I.'

.

Przyjm. od 2.30 do 4.30

Lekarz-dentysta

,'-

;.'

.

....

...:'

czynna

Dla

całą dobę.

Pań po:::~~n3P:'~I!Ikv.lnia

__

Łódź,

Andrzeja 1.

Praplmule w8llellcle robot" wabad.O"
oe w .akres GZyuazenla sepb, 'rote
,owania, eyldinowanla i dratowanlll
posadzell. Sprll~łanie biar i mleukań
ora1: pakowanIe okIen I dr••1 na
zImę

COŚ

dla Pani

Piękna
mieć

pani nie powinna.

zmarszezek.

wywołuje zmarszczki.

Najwi ększy wybór ciemnych okularów w magazynie optycznym

SZYfł1D

WZnowiła orzulęcia
ł
uniki
----_
...._----•
Piotrkowska 43, tel. 165-20

s.

Dr. med.

d ,ng

rentg nolog

UHBACH

... ...

Piotrkowska

Piotrkowska 124

Należy

stanowozo ożywać na pl~
~y okularów mrużeme
oczu na słońcu najpr~dzej

Br. 6ranasowa .
Południowa

9,

33~

tel. 322-20

~

FOTOGRAF
PRASOWY

ROS

6-go Sierpnia 9
(SfINKS) róg

Wólenński.j

Wykonuje zdjęcia pra·
tel. 127-64 sowe, ~ uroczystości,
sportowe, g r u p o w e,

Do a.kt. NT, Km. 1396/34
OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu arodllI$lf'go w Łodll:i.
rew. 12, lIamieszkały w Łoda1. prz, Ul.
11 Listopada 17
na mocy art. (j0~ K. P. C.
ogłasza, że w dn. 9 sierpnia 1934 r.
o g. 12 w l.odlf prz~ ulicy
Ogrodowej 9
odbEld!!le si" pllblic:sna Iioytaaja mohomośel a mianowicie:
samochodu ciężarowego
f·my .Busajng"
oszaoowanego na łączną sumę zł. 1400
które motna oglądać w dniu licytacji
w miejscu spuedaży w czasIe wJtej
- Proszę p8,na, pan chyba. za- oznaczonym.
ŁMt, 11. 7. 1934 r.
pomniał o tych 100 złotych, które
Komornik (.) Adam Jaro5lyń.kl
pa,n u potyczyłem?
.
_ Nie Jeszcze. Musi mi pan rolO Sprawa M. ariffla
p.Ho Berkowi Wróblewskiemu
C1a.!U.

i dni następnych I
Poraz piłrWIZU
Komedja najnowszej produkcji p. t.

" lodzi

#

. ,fi .

Stacja zapobiegawcza

241-~3

'M:ETRD iet~ PRZY DRZWIACH ZAPlKnlQT CH

~

tel. 205·38

czynna. od 9 r. do 9 wiecz.
Choroby weneryczne, moczopłciowe
i skórne. Porady seksualne.

gardła

ol. Zawadzka 8, tel.

na ul.
tel. 238-02

Choroby weneryc_ne, mo o_o·
plolowe I .kOrne
PrzyJmuje od 8-12, 4-9 w.
w nIed.. i §wicota od 9 do 1 po pol

Zawadzka 1,

~~

przeprowadził się

st.a.wi6 trofJ1H~

• :: .., : .• '.: . ,. . • I l · • .. • • .

§zki

PO rócil

V MI

Lekarzy specjalistów

Dowr6cil

TEATR· KAWIARNIA

50boliówna

adził sią

Dr, med.

Dr. med.

I

WBltEROLOGICZłłA

Ceny nIskIe.
Tel. 1015-4' pry... fIrmy RESTEL
(Piotrlrowska 79)
Czynny do godz. 7-eJ.
'el. 133-05.
Goda. 5-7.

lecaenle nIemocy płCiowej

PoRodniowa IB. 'a8. BOł 9a

poraz Osl.8lni I

"TO TRZEBA ID ACZYĆ"
znakomity

TURYłł

Al. Kośe;

Specjalista cborób skórnyob
i wenerycznych

Jerzy Sullma-Jaszozołt
Trio Aleksandryjskich
Z.spół B.gał la-girls
Orkie.tra Bayman·jazz.

Powrócił

D~:- :;ed.

przepll"o

DOwr6cił

Bukojemska

Jadwiga

Dalik
I-II i

PRZYCHODNIA

HVIiIE
1\"
."

Spec. n1Ifząd6w trawienia

•

R.30 GlIIlnastyka i muzyka \ł płyt
22.00 Reportat z fabrykI burstty
12.10 Koncert zespołu salonowe- nów w Gdyni p. t. "Złoto Bałtyku"
go.
2-2.16 Muzyka taneczna z CieC'h<t
13.05 Opowiadania dla
dzieci dnka.

105

weZWANIE

Ul.
~05·~. Ul.
ODBIERAMY IDOSTAR·

Piotrkowska 109.

akowski nie
o

~O!i.,~ts

lfl.

SAMOCHODOWYCH
(lJOTOCYKbOWYCH

z udziałem sławnego Karola lama·ta
Nadprogram: Tygodnik Foxa i P. A. T •

wnętrza,

wystawy skle
pOwe, kopje obrazów,
katalogi i t. p.

............... ........
pO cenach

b. niskich
~

~słtM de-eeq&

l-orno
Piotrkowska 121
poprzeczna oficyna, I pięLro.

Tel. 155-55

Bezpłatne

porady
kosmetyczne!

Hr. 211

t.'ID- ..GLOS PORAmrr- ...... 1934

12

Ogłoszenie •

. Syndyk tymczasowy 'masy tlpadlości Mau ·
lycego Fajtla, zam. w Łodzi, przy ul. Przejazd
30, na mocy art. 502 K. H. wzywa. wierzycieli '
powyższej u padłośei, aby w ciągu dni 40 stawili się osobiście, lub przez pełnomocnik6w
z do wodami usprawiedliwiającemi icb należności,
do kancelarji jego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 56 w godzinach od 5-ej do 7-ej wiecz. '
i oświadczyli z jakiego tytułu i do jakiej sumy
są wierzycielami, oraz aby złożyli u niego tytuły swych wierzytelności.
Spiawdzenie wierzytelności na mocy art603 i nast.. K. H. odbędzie się w obecności
Sędziego Komisarza w dniu 20 września r. b.
o godz. U-ej w Wydziale Handlowym, Sądu
Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5,
pokój l'Ir. 15.
Syndyk tymczasowy

.

CAstRO
Oził wspaniała

"

premiera

Smakosze pil" tylko .Lukurltr'll·
Kakao Hollanda, kMre leat Ilallepsze
I najtańsze.
Następnie polecam,.
konfitury, culrlerld, clelolad,. keksy
I wllfle God.iennte 'wieie nil składzie.
Nalłańsse 'r6dło nkupu
dla odlprsedawców.

"LUKULLUS"

Halina Szumacher6wna

Ira,"

Adwokat

Wy~orowe

Fabryka aukr6w, e.ekolad, i
S,d g 0 • • 0.
Pll)a I ł. 6 d" Plotrkowak. . .
Tel. 207-95.

l O DY

OgłO!leuiB drobnI

niezapomniany bohater HCzempa"

alolzg

por(ja 15

, WRAZ ZE SZKLANKĄ WODY SODOWEJ i WAFLEM CZEKOLADOWYM

'I

POLECA

~~~!!!:nl~ ~·~r:a-~i'~:: I

w najnowszym filmie produkcji 1934

Ibm i _ _ _ I

I 35

ANGIELSKIEGO l Niemieoklego wyuczam 'W bardJIo ' klItkha
czasie. Kryszek, Pomorska 11.
Tel. 171-28. Zastać mołna od

1-8.

I

~~t~~l(nln I(lff~nl[lnlf
lu b

fachowo

Akwizycja

ogłoszeń

-

1861-.

S

Dziecięce
świetle

KRAWPOWEJ • wł&8llyJn oberlOoi
kiem wyda.m Bwatry 40 hycia.
Ofllrty Bub ,,Pra.cown.ła." do a.dmin.

troski, radości i marzenia w
surowej rzeczywistośc~ życia l

lo

~GUBIONO

kwit ka.ueyjny Elektrow
ni Lćdzklaj za nr. 67.984 na Ił. 1IJ,
na nazw. Mcezek Frydm&D, f},Qłr
kowska. 64.

'lkowak.50

Wia~~m~i[i

--------------------

'rawoi[l!

•

Bogaty materjał naukowy i informacyjny

~'~-'-----------

.

DLA ZDROWIA JEDYNIE TO,

Uldrowiska

WŁODZIMIERZóW

REDAKCJA l ADMINISTRACJA:

tó~t ~ołu~niowa l. I~1.11ł·~1.

----

ZGUBIONO kwIt kauoyjny ElelttTOW
ni Lódzkiej 1& nr. 423 na. 4.lltuld
ObI. Przem. Połl.
DolaroweJ . .
nazw. B. Ouk.J.~r, Tra.ugutta 5.

JEDYNE PISMO PRAWNICZE
::: Województwa Łódzkiego :::

CO

I

AóiDe

REWELACJA I ł Znany renomowany .akład By_jerski L lakabowieza w Łochi, PiotrkoWID
60 (w podw6rzu) postanowił ua
selon letni obni!y~ leny. Gol.
lenie 20 gr., strzyhnie 40 p.,
myoie głowy 30 p., maw
elektr. 20 gr. Pie",e.or&~dD.,
manicure 70 gr. Spiesloie wa1·
801 tlumni. do JakUbow1OU ni

121-36

Załatwia

921-'

Paramountu i P. A. T.

Początek

o godz. 4-ej.
Ceny -od 1.09

NAJLEPSZEI

,.

PENSJO·

NAT "BIVIERA· E. Silberateinowej,
wykwintna.
kuchnia,
obszerne i słoneezne pokoje I
werandami, laB Budzyńskiego,
pla~a, ceny w sierpniu .nttona.
Zgłoszenia:
E. Gliksmanowa,
Legjon6w 30 I 7. od 13-16 i
19-19.

Nadprogram:
Aktualności

I

-

I

Bilety wolnego wejścia nieważne

A

Lokale

- WIELOKROTNIE LE P SZ E!

EH _ ...%

Pomorska 89, Tel. 248-05
Dojazd tramwajami O i 4.
Najtańszy

teatr w t.odzi!

Sala wentylowana
llJ ~ta
PrB a:t'um~
I'~
Iiilli fU'

40 sros~y, z prllesylką

I

UMEBLOW ANY pok6j łronto
wy, wejście niekrępujące wynajmę zaraz panu. Piotr.~owska
88, m. 6.

COKOLWIEK OROlSZE-

KINO-REWIA

I

•

DIElŚ, czwartek 2, wielka premJera! W piątek 3. Bobot~ 4: i ni@dzielę ó sierpnia r. b. powt6rzenie. Ita scenie!
Zrzeszenie Artystów Scen Polskich pod kier. art. WACŁAWA ZWIRSKIEGO ma zaszczyt zaprezentować program Nr. 6 p. t.
Beczka humoru w 12 litrach. Z udziałem: Haliny Jaczvńskiej,
Lu Wllczyflskiej, Bełty Skalskiej, Igo Orszy, Wacława
•
Zwir.kiego ors. Wiktora ŚmigieIskiego

SIIJP W Sflłł:f '

Kapelmiatrzc ARTUR KOCHANOWSKI

Na ekranie

Kr61owa .' PoIudn,-a

Ceny kryzysowe: od 54 gr. do zł. 1.09 gr. so bota i niedziela. - Początek o 6 W., W

mieeięc.llna ~Gł.osu Po,a.nne~- ze ws~ystkiem! dodatkeml wyn08\ w Łodlll zl. 4.60, ea odnoszenre pOClItOWI! w kraju - zł. 6.-, sagranicą - 211. 9.--

Rękopisów' redakcja nie zwraca.

Redaldol' odp.:Słąnisław Rożniecki Za W:rdaWDio*wo • P,asa'''.

O,rekcj8. M. ZNAMIROWSKI.

Rom~ns M"rz. Poluc!niowych. W rola eh g16!nych:
pl~kna hawa]ka Kelss RlJbba I J. Marconi.
Przez sezon letni tylko 4 dni w tygodniu t. j. czwartek, piątek,
niedz. i świ~ta o 3. Pocz. ostatnich występów o g. 10.15 w.

Ogłoszenia

sa wier.. milimetrowy 1-sBpaltowy (9t1'ona 5 szpalt): 1-SZ6 suon5 2 Ztl Relalamy tekstem
redakc,jnym IL 1.50; w tekście: :I aasttz<3'eniem miejsca 60 gr., bea zastTIJ6i1enia miejl!ca
SO gr., nekrologl 40 gr. Zw,clajne (Itr.. 10 sr:palt) 12 gr. Drobne 16 IJI'. za wy.ac, naj'1lniejolle ogł0811enie sł. 1,50
Posilulriwanle prac, 10 lir. la w,raB, nalmniejsae ał. 1.00. Oll:ossenia s~lrI;cs,nowe i r:a~lu!):nowe 12 .1, OgloM.enia Ilamlellcowe obUclcme III o ,(11/0 drołel, ftr.n sajp. 1000/0. Za ogł08sen ia tabelaryclinc lab fantalI. dodałk
:KfJI("yo Ollłossenla dwullolor.
50110 drołe).

'~łr~lawn1oaa 8p~

•

~r, odp. 11lug8lliusz Iironman.

°

W dtulluw włallnej F1Q'rkowaaa 10l.

